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

документами за серпень 2018 року)

Загальні питання

1 серпня на площі Героїв Майдану м. Кропивницький відбувся 10-й міжнародний флешмоб жіночності.
Організаторкі і учасниці заходу вийшли на вулиці міста в гарних сукнях та із квіткою в руці. А після
флешмобу дарували свої квіти незнайомим жінкам.

3 серпня, в Арт галереї "Наше місто" м. Світловодськ відкрилася виставка "Дніпрові барви", на якій
представлені роботи професійних художників – членів Кіровоградської обласної організації Національної
спілки художників України.

Кам’яну плиту часів аріїв, яку відносять до третього тисячоліття до нашої ери знайдено в селі Іскрівка
Петрівського району біля цілющого джерела святого Миколая Іскрівського. На думку археологів
Олександра Мельника та Ірини Стеблини, цей камінь, вагою півтори тонни, є однією зі стародавніх
монументальних скульптур першої половини третього тисячоліття до нашої ери. Вважається, його
встановили ще давні арії і стела є або зображенням їхнього бога, або родоначальника. Цю думку
підтверджує наявність інших кам’яних брил меншої величини, які лежать поряд із плитою.

Письменниця з м. Кропивницький Елеонора Бєльська відзначена дипломом лауреата літературного
конкурсу ім. Максиміліана Кірієнка-Волошина, що проходив під патронатом Національної спілки
письменників України. Цю високу нагороду автор отримала за збірку новел “Год кошки, или Вот такая
любовь” (видавництво “Українська літературна газета”, “Рута”, м. Київ, 2016 р.).

24 серпня у м. Кропивницький відзначили День Незалежності України. Святкування 26-ї річниці Дня
Незалежності України розпочалось з покладання квітів до пам’ятника В.Винниченку. Святкування Дня
Незалежності України в обласному центрі продовжились на майданчику перед будівлею міської ради. Тут
організували концертну програму за участі хореографічних та вокальних колективів міста. На
театральній площі з нагоди свята було розгорнуто виставку рушників фестивалю “Калиновий спів”. В
рамках святкування Дня Незалежності України на площі відбувся конкурс короваїв. Також цього дня у
храмах міста відбулися молебні “В ім’я процвітання України”.

24 серпня у м. Кропивницький презентували “Вінок єдності” також з 25-ма півтораметровими вишитими
стрічками. Стрічки з орнаментами різних територій України заздалегідь вишивали учні місцевих шкіл ,
гуртківці ЦДЮТ та майстрині міста Олександра Пренко та Оксана Монзалевська. Під час святкувань Дня
Незалежності України всі стрічки сплели у символічний вінок єдності в хореографічній композиції
народного хореографічного ансамблю “Світанок”.

24 серпня відбулася дев’ята традиційна хода у вишиванках, по закінченні якої мешканців та гостей міста
чекав концерт гуртів "Вій" та “Streetlights band”.

Театрально-концертне життя

4 серпня у Зеленому театрі парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка м. Світловодськ
Кіровогрдської області відбувся концерт представників болгарської діаспори з Дніпра "Болгарський
рок". У заході взяли участь дитячий скрипковий колектив “Вълшебни цигулки” (Чарівні скрипки),
та рок-гурт “Злато”.Під час заходу було представлено тематичну виставку з репродукцій відомих
хуодожників, присвячену 140-ка річчю визволенню Болгарії від турецького іга. Організатор заходу :
“Обласна громадська організація “Об’єднання болгар “Нашитє Хора””.



22 серпня на стадіоні "Зірка" м. Кропивницький відбувся концерт Олега Вінника в рамках туру “Ти
в курсі”.

24 серпня на площі Героїв Майдану м. Кропивницький відбувся концерт за участі двох українських
гуртів: "Вій" та “Streetlights band”. Концерт організовано за сприяння обласної організації ВГО
"Сокіл", Кропивницької міської організації ВО "Свобода.

Заходи в рамках роботи Першого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2017":

30 серпня на Фортечних валах відбувся концерт ансамблю класичної музики імені Бориса
Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України. Диригент – Богдан
Пліш. Ансамбль виконав ораторію “Великого бажаєте...” для читця, баса, мішаного хору та
симфонічного оркестру на тексті “Заповіту” Патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. Автор
лібрето – Михайло Перун. Соліст – Ігор Щербаков;

31 серпня на площі Героїв Майдану м. Кропивницький відбувся святковий концерт. Ведучі:Тоня
Матвієнко та Арсен Мірзоян;

31 серпня на площі Героїв Майдану м. Кропивницький відбувся концерт гурту “ТІК”;

1вересня – “ПОРИ РОКУ” . Твори композиторів Антоніо Вівальді, Астро П'яццолли. Соліст –
Дмитро Ткаченко (Україна – Велика Британія). Камерний оркестр Національного будинку органної
та камерної музики України. Захід відбувався у концертному залі Кіровоградського музичного
коледжу;

Концерт фортепіанної музики лауреата міжнародних конкурсів Юрія Кота. У програмі твори
Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Миколи Лисенка Захід відбувався у концертному залі
Кіровоградського музичного коледжу;

1 та 2 вересня – Український мейнстрім. Національна поп, рок музика у виконанні популярних
українських солістів та гуртів: “Український мейнстрім” У концерті взяли участь: “Юркеш”, Юлія
Лорд, “Мандри”, “СКАЙ”, Ірина Федишин, “Бумбокс”, “КораЛЛі”, “Нічлава”, “Беz Обемежень”,
Альоша, “Антитіла”, Тетяна Горобець, Тарас Петриненко.

Обласна філармонія

Заходи в рамках роботи Другого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2018"

31 серпня – “УКРАЇНСЬКЕ РЕТРО” у стилі Sympho-Classic Концерт симфонічного оркестру
Національного будинку органної та камерної музики України. Диригент – Богдан Пліш.

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

Заходи в рамках роботи Другого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2018"
Вистави:

29 серпня – паМ’ЯТАти інтернаціональний проект ідея/відео/дія в просторі: Оля Михайлюк;

29 серпня – “Дім”. вітальний перфоманс у виконанні гурту “TaRuta” та OSDS ballet м. Київ;

30 серпня – “Бійцівський клуб”, вистава про чоловіків за мотивами твору Чака Паланіка.
Постановка Київського театру “Актор”. Режисер – Ігор Білиць.

30 серпня – “Вечеря з дурнем”, справжня французька комедія за п‘єсою Франса Вебера.
Постановка Львівського театру “Воскресіння ”. Режисер – Ярослав Федоришин;



30 серпня – “Кицюня”, дуже чорна комедія за п‘єсою Мартіна Макдона. Постановка Київського
театру “Дикий театр”. Режисер –Максим Голенко;

31 серпня – вистава “Хто винен?” за п'єсою Івaнa Кapпенкo-Кapoгo "Бестaлaннa". Постановка
Сумського теaтpу імені М. Щепкінa. Режисеp - Aнтoн Меженін;

31 серпня – “Принцеса і людожер”, вулична вистава-казка. Постановка Львівського театру
“Воскресіння ”. Режисер – Алла Федоришин.

31 серпня – “Кіт, що гуляє сам по собі”, казка-притча для сімейного перегляду за мотивами
Редьярда Кіплінга. Постановка Київського театру анімаційного мистецтва\ТАМ . Режисер –
Катерина Лукашова.

31 серпня – “СХІД – ЗАХІД/АВДІЇВКА – ЧОП”/ Режисери – Максим Голенко, Влада Білозоренко,
Алік Сардарян, Дмитро Захоженко, Олександра Бадаламенті, Андрій Май-Малахов, Павло Ар'є,
Ігор Білиць/ Захід відбувався в рамках україно-британського проекту “Сlass-Act/ Підлітки пишуть
п'єси – дорослі їх втілюють”.Куратор – Наталка Ворожбит;

1 вересня – “Бути знизу”, за п‘єсою Юлії Тупіліної. Постановка Київського театру “Дикий театр”.
Режисер –Юлія Мороз;

1 вересня – “КІНЕЦЬ УДАВАННЯ 2.0.”, документально-перформативна вистава. Постановка Post
Residence Theatre Group м. Київ. Режиссер – Павел Юров

1 вересня – “Звірячі історії”, маленькі комедії без антракту за п’єсою Дона Нігро. Постановка
Харківського театру “ Театр 19”.Режисер – Ігор Ладенко.

2 вересня – “Момент кохання”, моновистава Євгена Нищука за п’єсою Володимира Винниченко.
Постановка Київського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Режисер – Тарас Жирко.

2 вересня – “Гамлет”, за п’єсою Вільяма Шекспіра . Постановка Львівського театру-студії
естрадних мініатюр “І люди, і ляльки”. Режисер – Олексій Кравчук;

2 вересня – “Соломон у спідниці”, моновистава Ади Роговцевої за п’єсою Людмили Уліцької .
Постановка Театральна Майстерня Ади Роговцевої . Режисер – Катерина Степанкова.

Культурно-просвітницькі заходи:

30 серпня жителі тa гoсті м. Кpoпивницький взяли участь у теaтpaльній хoді, яку ініціював
Львівський духовний теaтp “Вoскpесіння” та учасники фестивалю.

Просвітництво. Аматорство.

Музейна справа

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

13 серпня – “Мистецтво бути шульгою”, експозиція до Всесвітнього дня шульги;

15 серпня – “Мистецькі фантазії Володимира Кир’янова”(1951-2017), до річниці смерті художника;

17 серпня – “Попельнасте. Занурення в тишу”. Виставка за підсумками проведення пленеру у селі
Попельнастому Олександрійського району;



23 серпня – “Україна – ти козацькою славою щедра”, виставка творів Дмитра Скорейка до 27-ої
річниці Незалежності України.

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення виробів з стрічок “Браслет” та “Бантики”;
майстер-класи з образотворчого мистецтва; майстер-клас із виготовлення закладок для книг з стрічок.

Культурно-просвітницькі заходи:

22 серпня – творча зустріч з хореографами із Канади. Гості із превеликою зацікавленістю
прослухали екскурсію по музейній експозиції, будучи приємно вражені унікальними зразками
образотворчого, сакрального та декоративно-ужиткового мистецтва. Особливі емоції викликали дві
фотовиставки нашого земляка Павла Босого "Майстер-клас" та "Балет на вокзалі", на світлинах
яких відвудувачі впізнали чимало знайомих та друзів.

28 серпня – публічний звіт-презентація за підсумками участі в археологічних розкопках у
Бобринецькому районі. Лектор: Олексій Орлик – завідуючий відділом музею – робоча група
обласної редакційної колегії тому енциклопедичного видання “Звід пам’яток історії та культури
України в Кіровоградській області”.

Краєзнавчий музей

Виставки:

17 серпня – "Вони потребують нашої любові", фотовиставка до Міжнародного дня безпритульних
тварин. Фотографії надано громадською організацією "Щасливий пес"

22 серпня – “З глибини віків”, виставка до Дня археолога. Виставка створена з найстаріших
артефактів колекції О.Б. Ільїна, – пам’яток археології, які охоплюють широкий хронологічний
діапазон – від ІV тис. до н.е. до перших століть нової ери, що зберігаються у Кіровоградському
обласному краєзнавчому музеї. Доповнюють виставку унікальні видання на археологічну тематику
з колекції О.Б. Ільїна із фондів ОУНБ імені Д. Чижевського.

24 серпня – “Кіровоградщино, пишаємось тобою!”, пересувна фотовиставка до Дня Незалежності
на Театральній площі.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Культурно-просвітницькі заходи:

17 серпня відбувся захід присвячений святу Спаса з циклу “Звичаї і обряди українського народу”. Гості
музею слухали розповідь шанувальниці українських звичаїв і обрядів Наталії Володимирівни Овчаренко.
Н. Овчаренко розповіла не тільки про традиції трьох серпневих Спасів, а і повідала про значення квітів і
кольорів в житті українського народу.

Історико - архітектурний заповідник родини Раєвських

Культурно-просвітницькі заходи:

19 серпня на території заповідника родини Раєвських відзначали велике православне свято -
Преображення Господнє. Цьогорічне святкування традиційно розпочалось з Божественної літургії в
Свято – Хрестовоздвиженському храмі, д е були прочитані особливі молитви в честь свята Преображення
Господнього. Свято продовжилося біля Свято – Хрестовоздвиженського храму, де відбувся обряд
освячення плодів яблук, груш, слив, кавунів, меду, які принесли гості для освячення, адже в цей період
починається збір нового урожаю. З особливою увагою та цікавістю гості нашого свята слухали розповідь



завідуючого філією історико – архітектурного заповідника родини Раєвських Михайла Васильовича
Галич про свято Преображення Господнє його традиції святкування.

Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого.

Культурно-просвітницькі заходи:

22 серпня – Вечір патріотичної пісні, присвячений 27-й річниці Незалежності України. На заході
прозвучали твори патріотичного спрямування літераторів та композиторів Кіровоградщини у виконанні
авторів: Миколи Барабулі, Романа Любарського, Павла Чорного та відомого у м. Кропивницький поета,
композитора, барда Андрія Шульги. Заключним акордом вечора став виступ дуету «ПараЛелі», який
виконав пісні на слова поетів Кіровоградщини Анатолія Курганського, Антоніни Корінь, Наталії
Бідненко, Олени Надутенко.

Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

Виставки:

20 серпня – “Символ Переваги та Свободи”, тематична фотовиставка до Дня Державного Прапора
Украіни. Експозіцію виставки складають більше 20 кольорових фотографій із зображенням Державного
Прапора України як під час переломних історичних подій в країні, так і під час відзначення державних
свят в нашому місті. Авторами цих своєрідних фотолітописом є відомі фоторепортери - заслужений
журналіст України Ігор Демчук, члени Національної Спілки журналістів України Олександр Шулешко і
Олександр Коломін, а також член Національної Спілки фотохудожників України Юрій Лебедєв.

28 серпня – “Квітуча Україна”, виставка творів з музейної колекції “Сучасне українське образотворче
мистецтво” присвячена 80-річчю Національної Спілки художників України. На виставці представлено
близько 50 живописних і декоративних творів художників, створених починаючи з 1980-х років і до
наших днів. Основу експозиції складають твори видатних художників-земляків: Михайла Надєждіна,
Бориса Вінтенка, Сергія Шаповалова, Анатолія Янева, Неллі Фірсової, Фелікса Полонського і Андрія
Надєждіна, Леоніда Бондаря, Володимира Федорова, Олександри Логвинюк, Миколи Бондаренка, та
багатьох інших. Представлені також роботи художників з різних міст України, які свого часу експонували
свої художні композиції в музеї - народного художника України Анатолія Горбенка і заслужених
художників України Анатолія і Галини Кравченко з Одеси, заслуженого діяча мистецтв України Михайла
Сватули і члена Національної Спілки художників України Сергія Новікова з Харкова, члена Національної
Спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв Галичини Володимира Липового зі Львова та
члена Національної Спілки худож ників України Тетяни Сосуліной з Черкас.

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

Виставки:

31 серпня – Виставка робіт художників-учасників пленера, який проводився в рамках
“Національного фестивалю Кропивницький – 2018”. У заході взяли участь 30 художників з
багатьох міст України.

Культурно-просвітницькі заходи:

1 вересня – презентація книги “Галерея “Елисаветград”. Наш путь для других”.

Західна галерея

Виставки:



27 серпня – "Ім'я", виставка портрету. На виставці представлено автопортрети сучасних художників
- наших земляків. Це портрети роботи як визнаних митців І.Тимофієнка, Л.Демиденка, В.
Медяника, І.Поповича, так і початківців, які тільки заявляють про своє ім'я - А. Сотніченка,
К.Мацієвської.

Образотворче мистецтво

24 серпня у Дендропарку м. Кропивницький підвели підсумки ІІI Всеукраїнського Весняного
пленеру, який проходив у квітні цього року. Конкурс було започатковано у 2008 році головою
наглядової ради Корпорації “ХХІ століття” Ларисою Онул.

Заходи в рамках роботи Другого Національного мистецького фестивалю "Кропивницький-2018":

З 29 серпня по 1 вересня 30 серпня у ” м. Кропивницький проходив Пленер художників Києва,
Кропивницького, Львова, Одеси, Харкова “Художники малюють Кропивницький”.

2 вересня на Театральній площі м. Кропивницький відбувся заключний вернісаж учасників
Пленеру українських художників “Живописний Кропивницький”

Фестивалі

3-4 серпня у Палаці культури “Світлопільський” м. Олександрія відбулася III Всеукраїнська виставка-
фестиваль гладіолусів “Скіфська веселка”.Свято квітів започатковано у 2016 році за ініціативи міської
влади та громадської організації квітникарів “Гладіолуси без кордонів”. У виставкці-фестивалі уже
традиційно взяли участь науковці та аматори, селекціонери з різних областей України ( Київської,
Черкаської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської та ін.) Цього року на фестивалі
було продемостровано більше 300 сортів гладіолусів.

11 серпня в селі Головківка Олександрійського району. Кіровоградської області відбувся щорічний
обласний фестиваль художньої самодіяльності “Серпневий зорепад”. Цього року фестиваль проводиться
у дев’яте. У фестивалі взяли участь народні аматорські колективи області. Своєрідним способом
представити край і конкретну територію стали представлення кухарських традицій сіл і населених
пунктів Кіровоградщини та алея майстрів народного мистецтва з химерними виробами . У фестивальних
заходах взяв участь гурт “С.К.А.Й.”. Під час фестивалю, силачі з громадської організації “Сильна
Олександрійщина” встановили рекорд України з підняття ваги. Переможцями у творчому конкурсі стала
олександрійка Оксана Цуркан, тож за правилами конкурсу “Серпневий зорепад”-2018 пройде в
м.Олександія.

15-16 серпня на території зеленої садиби “Гайдамацька Січ”, в селі Цибулеве Знам'янського району
відбувся фестиваль народної творчості “Чута Фест”. Етно-фольклорні гурти, вокальні колективи та
окремі виконавці району, області та інших регіонів України представляли свою творчість. На музичній
сцені фестивалю “Чута-Фест” виступило більше 400 учасників з 24-х творчих колективів, серед яких
відомі візитівки Кіровоградщини: народний аматорський фольклорний колектив “ЕксампейЯ” (керівник
Єдуард Дикаренко) та Академічний театр музики, пісні і танцю “Зоряни” під керівництвом народної
артистки України Антоніни Червінської, а також колективи та окремі виконавці з Бобринецького,
Кіровоградського, Новгородківського, Олександрівського, Петрівського, Онуфріївського, Знам’янського
районів, Бобринецької, Дмитрівської, Великосеверинівської, Катеринівської, Компаніївської,
Соколівської, Первозванівської об’єднаних територіальних громад. У заході також взяли участь 60
майстрів народних ремесел. Особливість цьогорічного фестивалю стали “Козацькі розваги” та “Поетичні
гутірки”.

15-16 липня на території села Казавчин Гайворонського району, села Казавчин Гайворонського району, де
у XVII столітті була стоянка війська отамана Івана Сірка, відбувся четвертий Фестиваль Козацької Слави
“Казавчин-фест”. Культурно-мистецьке свято традиційно проходить під гаслом “Рідна земле моя, ти
козацькою славою щедра”. У фестивалі взяли участь самодіяльні хори із Черкаської, Вінницької,



Одеської, Полтавської Кіровоградської областей. Серед спеціальних гостей фестивалю були народний
артист України Анатолій Матвійчук, гурт з Кропивницького “Garage Band” лауреат міжнародний
циркових фестивалів дитячий театр на ходулях “Шик”, учасник шоу “Голос Країни” Козак Сіромаха та
гурт бандуристів “Шпилясті кобзарі”. Упродовж свята відбувався ярмарок виробів народного мистецтва.

24 серпня у селі Скопіївка, Добровеличківського району, відбувся масштабний фестиваль "Ми -
українці!", до Дня Незалежності України. У фестиваль взяли участь самодіяльні колективи району,
Національний духовий оркестр України, Волинський академічний народний хор, гурт “Божедари” та
зірка української естради Руслана Лижичко. Також на гостей фестивалю очікувала різноманітна
програма, розрахована на всі вікові категорії: мистецько-гастрономічний конкурс "Українське сало",
вогняне шоу, виставка виробів добровеличківських майстрів, дискотека та святковий салют.

З 29 серпня по 3 вересня в м. Кропивницький при підтримці Міністерства культури України проходив
Другий Національний мистецький фестиваль "Кропивницький -2018". Фестиваль проходив під гаслом
"Герої серед нас". Творча частина представляла всі мистецькі жанри – театр, сучасну українську
літературу, музику різних напрямів, образотворче мистецтво. Також поводились масштабні дискусійні
платформи. У заході взяли участь актори, музиканти, письменники художники з Києва, Львова, Харкова і
нашого міста. Вистави проходили в театрі імені Кропивницького, концерти - у філармонії, на фортечних
валах та музичному училищі, на вулиці Дворовій було організовано книжковий ярмарок та літературні
майданчики на яких українські письменники представляли власні твори, вечірні концерти проходили на
площі Героїв Майдану. Завершився фестиваль концертом популярних українських гуртів на Площі Героїв
Майдану. (Докладніше про заходи фестивалю у розділах: “театрально-концертне життя”, “образотворче
мистецтво”).

З 31 серпня по 2 вересня на Театральній площі м. Кропивницький проходив кінофестиваль
документальних фільмів просто неба “Lampa.doc”. Цьогорічна програма Lampa.doc тематично
спрямована на побудову діалогу між поколіннями та сімейні стосунки. У програмі фестивалю фільми
виробництва Польщі та України 2017-2018 років. Фільм-переможець Одеського міжнародного
кінофестивалю 2017 року “Головна роль” про видатну українську акторку Ніну Антонову. Стрічки
майстрів польської документалістики Пьотра Сташіка “Щоденник подорожі” та Агнєшки Елбановської
“Полонез”, документальний фільм “Кіно для Карлоса” від Ренато Боррайо Серрано, представника школи
Марини Разбєжкіної (Москва). Окрім показов фільмів під час фестивалю відбувались лекції та творчі
зустрічі.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Презентація “Слідами подорожі Bard music festival “Як наші в Америці народні пісні співали” (Нью-
Йорк)”. Організатор Олександр Полячок.

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Вулична акція “Бібліотечне надвечір’я”;

Вулична інформаційно-просвітницька акція “І оживе добра слава, слава України”.

"Ми – українці" – арт-розпис;

Контрольна з української мови (виправити помилки у висловах);

Малюнки на асфальті;



“І оживе добра слава, слава України ”, до Дня Незалежності України – книжкова виставка.

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

Перегляд фільмів

ІІ Фестиваль європейського кіно. Фестиваль відбувався за підтримки кінокомпанії “Артхаус
Трафік”

Фільми, які демонструвались в рамках другого Фестивалю європейського кіно:

“До побачення там, на горі” (Канада, Франція, 2018);

“На межі”;

“Дівчина в тумані”;

“Тебе тут ніколи не було”;

“Рівень чорного”.

Творчі зустрічі:

“Скажи хто твій товариш, і я скажу хто ти” , творчий літературний вечір присвячений 55-річчю
творчої діяльності поетеси, члена НСПУ Антоніни Корінь і 20-річчю літературно-мистецького
об’єднання “Євшан”. Захід відбувався у співпраці з письменниками-членами літературного
об’єднання “Парус”;

“Музика для всіх”, творча зустріч з німецьким музикантом Наталією Френцель. Під час заходу
присутні познайомилися з методиками викладання музики у Європі.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація нотної збірки “Inspiration PIANO”. Захід відбувався під час творчої зустрічі з
німецьким музикантом Наталією Френцель;

Презентація п’ятитомного академічного видання “Історія декоративного мистецтва України” для
вчителів трудового навчання – слухачів курсів обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. В. О. Сухомлинського.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Невідома Україна”, до Дня Незалежності України;

“Поетичне слово Антоніни Корінь”, до 70-річчя від дня народження поетеси, члена НСПУ
А.Корінь;

“Лабораторія фантастики Олексія Корепанова”, до 65-річчя від дня народження письменника-
фантаста, редактора альманаху “Порог-АК” О.Корепанова;

“Рамена Анатолія Кримського”, до 80-річчя від дня народження поета, прозаїка, лікаря,
громадського діяча А.Кримського

“Святі символи України”, до Дня Державного Прапору України;



“Як навчити дітей навчатися із задоволенням”, до100-річчя від дня народження Василя
Сухомлинського;

До 110-річчя від дня народження Валентина Гавриловича Литвиненка (1908-1979), українського
письменника, живописця, графіка з циклу “Календар мистецтв”;

“The King Forever!”, до Дня пам’яті Елвіса Преслі.

Тематичні книжкові виставки:

“Там, де казка з колисковою живе”;

“Книжковий арсенал — 2018”;

“Магія ретро”

“Українські міста запрошують”;

“Шахи і комп'ютер”;

“Кухні народів світу”;

“Нові надходження”;

“Медіафонд Орхуського центру”;

“Екологія та економіка”;

“Екологічний календар”;

“Ми – українці” – виставка рідкісних та цінних видань

“Цікавинки для всіх і кожного” (оновлена).

Мистецькі виставки:

“Різнобарв тепла життя”, виставка картин із вовни Світлани Баркової;

Виставка реалізованих проектів та дипломних робіт знаних архітекторів та майбутніх зодчих –
студентів до Дня архітектури України;

“Хай розквітне кожний: Art-time”, виставка робіт учнів Ірини Зантарії.

Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Покази фільмів в рамках проекту “Артхаус Клуб”;

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

Клуб розмовної англійської мови: засідання клубу “English Club with Gail “;“Modern Technologies”;
“Sport in our life”; “Creativity and Education”; “In the Land of Knowledge”; “Knitting lessons with
Gail”; “Knitting scarves and bracelets”; “Flister Vallieres”; “Youth and Old Age”; “Advertising”; “World
of Animals”; тематичне засідання клубу розмовної англійської мови “The King Forever!”, до Дня
пам’яті Елвіса Преслі; Засідання клубу англійської мови “Movie Club with Іnna”:La La
Land”;“English Patient”;“Manchester by the Sea”; “Hell or High Water”;“Hidden Figures” Засідання
клубу розмовної англійської мови “Speaking Club with Bill”;“Youth and Old Age”;“Advertising”;“The



King Forever! ”;“In The Land of Knowledge”;“The Laws of Heals” “Toastmasters Club”, клуб
ораторського мистецтва англійською мовою;

Клуб народних ремесел “Єлисаветградський Узвіз”: засідання членів клубу;

Мистецька студія “Муза” – засідання членів студії;

Студія клаптарства Ірини Кудревич – засідання членів студії.

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

Тренінги:

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

Тренінг для вчителів англійської мови міста від навчально-методичного центру “Пірсон”.

Майстер-класи:

“Поробки з глини” –майстер-клас для вчителів трудового навчання – слухачів курсів обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського;

Науково-методична діяльність. Підвищення кваліфікації працівників:

Вебінар для районних бібліотек “ Удосконалюємо КРКК ”.

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

Майстер-класи та перегляд пізнавальних фільмів про тварин для вихованців літнього табору при
Благовіщенському кафедральному соборі.

Обласна юнацька бібліотека

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Міні-табір з програмування “Нові програмісти України”.

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Україна – це ми”, до дня Незалежності України – вулична акція В рамках акції відбулися:

“Україна – країна європейських цінностей” – книжкова виставка;

“Україна: пізнання історичної правди” – книжкова виставка;

“Що я знаю про Батьківщину” – дартс-вікторина;

“Патріотичний арт-розпис” – майстер-клас;

“Український прапор в техніці торцювання” – майстер-клас;

Виставка поробок від майстринь ГО “Єлисаветградський узвіз”;

“В українському стилі” – вулична дискотека.



“Книга під сонцем” (літня читальна зала під відкритим небом) – вулична акція (цикл тематичних
книжкових виставок).

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

Нашу країну зберегла музика”, до 85-ої річниці від дня народження А. Авдієвського, українського
хорового диригента, композитора, педагога;

“Зачарований піснею”, до 115-ої річниці від дня народження Бориса Гмирі, українського оперного
співака;

«Книга – джерело ідей для творчості» виставка книг та поробок по рукоділлю;

“Незалежність України – найдорожчий скарб народу”, до Дня Незалежності України;

“Зачароване серце красою: Антоніна Корінь”, до 70-річчя від дня народження;

Тематичні книжкові виставки:

“Яскравий світ дитинства”;

“Книги, про які ти маєш знати”;

“Ця примхлива панянка мода”;

“Нові надходження і техніка”;

“Література про рідний край”;

“Літо, сонце, море, пляж: яку книгу взяти у багаж?”;

“Лови момент! Новинки літератури”;

З криниці народної мудрості”;

“Лікарські рослини: шляхи зцілення”;

“Україна: пізнання історичної правди”;

“Циганський етнос в Україні”;

“Україна – країна європейських цінностей”;

“Крим: дорога тисячоліть та сьогодення”.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“Україна – мій сонячний дім”, до Дня Незалежності України ігровий калейдоскоп;

“Навколо світу без квитка” пізнавальна вікторина;

КнигоПодорож до 70 річниці від дня народження Корінь А.М.(1948);



“ Веселися, грай і книжечки читай” бібліо-пікнік;

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

Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят “Янко та принцеса” з циклу заходів ”Вивчаємо енциклопедію казкових
героїв”;

“Новинки дитячої літератури, які не можна проґавити! ” з циклу заходів ”Граючи, вчимося читати
”.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“ Кошик до Спаса” - інформаційна сторінка

Мозаїка державних клейнод: “Символи України: Герб, Прапор, Гімн”, до Дня Незалежності
України;

“Кібер- хуліганство” бесіда з циклу літніх занять для користувачів ”Діти та Інтернет. Безпека не
гарантована!”;

“Кібер- безпека” бесіда з циклу літніх занять для користувачів ”Діти та Інтернет. Безпека не
гарантована!”;

“Он-лайн хижаки ” бесіда з циклу літніх занять для користувачів ”Діти та Інтернет. Безпека не
гарантована!”;

“Інтернет шахрайство” бесіда з циклу літніх занять для користувачів ”Діти та Інтернет. Безпека не
гарантована!”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Не тільки розумом, але й серцем… ”, до100 річчя від дня народження В.О Сухомлинського;

“Живи і міцній, Українська державо!”, до Дня Незалежності України

“Моя країна - моя родина”, до Дня Незалежності України.

Тематичні книжкові виставки:

Викладка літератури літнього календарного циклу Українців “Цілющі джерела українських
традицій” .

Буктрейлери:

Перегляд буктрейлера “ Сторінками життя мудрого вчителя”, до100 річчя від дня народження В.О
Сухомлинського.

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:

“Боді-Арт української символіки”, до Дня Незалежності України – майстер-клас;

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


