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

документами за листопад 2018 року)

Загальні питання

1 листопада в інженерному коледжі м. Кропивницький відбулась презентація книги “Таємниці
Байгорода”;

6 листопада – презентація роману “ Де немає Бога” сучасного українського письменника Макса Кідрука;

2 листопада, у Кропивницькому мітингом – реквіємом вшанували пам’ять жертв Великого терору в
Україні. У жалобному заході з нагоди 81-их роковин масового знищення українців взяли участь
керівники міста і області, активісти громадських організацій обласного центру. Цього дня живі квіти від
кропивничан лягли до пам’ятного знаку “Борцям за волю України – жертвам полiтичних репресій”.
Учасники мітингу - реквієму посадили поряд із пам’ятним знаком символи України – кущі червоної
калини;

7 листопада у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.
М. Л. Кропивницького відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва. Із професійним святом присутніх привітали голова обласної державної
адміністрації Сергій Кузьменко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, директор департаменту
культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації Валентина Животовська, міський
голова Андрій Райкович та інші. Кращим працівникам у галузі культури були вручені відзнаки від
обласної та міської влади;

9 листопада відбулось відзначення кращих працівників обласною премією у галузі культури “Духовний
скарб Кіровоградщини”.

Лауреатами обласної премії нинішнього року стали:

У номінації “За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, хореографічного, фото- та
кіномистецтва” – Максим Борисов, артист-ляльковод І категорії Кіровоградського академічного обласного театру
ляльок;

У номінації “За популяризацію національної культури, фольклорної спадщини, збереження і збагачення
народного мистецтва” – Наталія Медведєва, керівник народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Горлиця»
Кіровоградського районного Будинку культури;

У номінації “За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної спадщини” – Борис Кокуленко,
заслужений працівник культури України, кандидат мистецтвознавства;

У номінації “За внесок у розвиток бібліотечної справи” – Надія Чуянова, директор Олександрійської
центральної районної бібліотеки імені Чижевського;

13 листопада у м. Кропивницький відбулися презентації видання “Позивний “Бандерас” за участі авторів
книги і сценарію до однойменного фільму – Сергія Дзюби і Артемія Кірсанова;

З 13 по 16 листопада у місті Кропивницький та області відбулися презентації книжок популярних
дитячих письменників видавництва "Фонтан казок" – "ЛітФонтан". Свої книги презентували : Олег
Чаклун, Іван Андрусяк, Олена Горобець, Олена Колінько, Сергій Куцан, Сергій Товстенко;

14 листопада, в Державному архіві Кіровоградської області пройшла обласна науково-краєзнавча
конференція “Центральноукраїнський край: історія й особистості”, присвячена 80-тій річниці утворення
Кіровоградської області. Організаторами конференції виступили обласна організація Національної спілки
краєзнавців України, Державний архів Кіровоградської області, департамент культури, туризму та



культурної спадщини обласної державної адміністрації, кафедра суспільних наук інформаційної та
архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету;

16 листопада у місті Кропивницький відбулась презентація довгоочікуваної четвертої книжки із серії про
маленького робота Мікробота – “Мікробот і Той, кого нема” українського письменника Олега Чаклуна;

18 листопада, в обласній дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка м. Кропивницький відбувся другий
благодійний книжковий аукціон на підтримку однорічного Даниїла Калька, який страждає на
двосторонню глухоту. Продаж цінних та рідкісних видань, книжок з автографами відомих українських
письменників та місцевих авторів організували, щоб хлопчик зміг почути світ;

21 листопада у міській раді м. Кропивницький відбувся круглий стіл “Фортеця Святої Єлисавети –
іміджева пам’ятка культурної спадщини міста Кропивницького”. Приводом для проведення круглого
столу стали результати археологічних досліджень пам'ятки культурної спадщини національного значення
“Земляні укріплення Єлисаветинської фортеці”, які нещодавно проводились на одній із земельних
ділянок на замовлення Кіровоградської єпархії УПЦ КП;

21 листопада у м. Кропивницький відзначили п‘яту річницю Революції Гідності. На площі Героїв
Майдану відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи. Уже традиційно містяни поклали
квіти до меморіальної дошки Герою революції Гідності - Віктору Чміленку. Після цього громада рушила
на площу Героїв Майдану, де поклала квіти до стели з фотографіями та іменами Небесної Сотні на
центральній площі міста. Пам'ять загиблих активістів Майдану традиційно вшанували хвилиною
мовчання. Учасники революційних подій виступили перед присутніми, поділившись спогадами та
закликаючи, щоб ніхто не зупинявся на тому шляху, на який ступили під час Євромайдану;

24 листопада у м. Кропивницький відбувся мітинг з нагоди вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів в
Україні 1932-1933 років. У траурній церемонії покладання квітів та колосків пшениці до Пам’ятного
знаку взяли участь керівництво області та міста, військовослужбовці, громадськість міста;

30 листопада у приміщенні Музею 3-го окремого полку спецпризначення ім. Святослава Хороброго м.
Кропивницький відбулось відкриття виставки документальної військової фотографії фотохудожника і
волонтера Дмитра Муравського. На виставці представлено 27 світлин.

Театрально-концертне життя

1 листопада у м. Кропивницький відбувся концерт суперфіналістів восьмого сезону шоу “Х-
фактор”, епатажного гурту “Юркеш”;

14 листопада у м. Кропивницький відбувся концерт гурту "Фіолет";

16 листопада у м. Кропивницький відбувся концерт гурту "Any Colour";

24 листопада відбувся концерт Кропивницького акустичного інді гурту гурту “Dry Хмара”.

Обласна філармонія

Концерт скрипалів Остапа і Романа Шутка;

"Пригоди Крутивуса", казка-мюзикл у виконанні академічного козацького ансамблю пісні і танцю
„Запорожці”;

Концерт академічного козацького ансамблю пісні і танцю „Запорожці”;

Ювілейний концерт Волинського народного хору;



Концерт “Prim Orchestra” з новою програмою симфонічного шоу “Світові хіти”; Диригент: Денис
Дорошенко. У концерті взяли участь вокалісти: Олена Лісняк, Андрій Кудінов;

"Додай Драйву", студентська розважальна шоу-програма за участі талановитої молоді міста та солістів
обласної філармонії. У заході взяв участь фіналіст телевізійного проекту "Х-фактор 5" Влад Ульянич!;

Концерт Ірини Федишин з новою програмою "Білі троянди";

Концерт Ярослава Страшного з новою програмою "Дорога додому";

“Фікси-ШОУ” з оригінальною інтерактивною виставою “Як Дім Дімич став фіксиком” від творців відомого
анімаційного мультфільму.

Вистави:

14 листопада – “Муж моей жены”, за п’єсою Міро Гаврана. Режисер: заслужений артист України
Валерій Астахов. У ролях:заслужена артистка Украіни Олеся Жураковська; народний артист
України Володимир Горянський; заслуженный артист України Дмитро Лаленков.

Презентації книг:

21 листопада – презентація нової книги "Роки боротьби 1917 - 1918 рр. на Єлисаветчині" про події
Української революції 1917 - 1921 рр. на теренах нашого краю, створеної колективом авторів з
Кропивницького, Світловодська, Піщаного Броду, Олександрівки, Києва: Юрій Митрофаненко,
Інна Анатоліївна Вівсяна, Роман Базака), Марина Долгіх, Maксим Сінченко, Виктор Сергєєв,
Василь Білошапка, Михайло Ковальчук (Київ).

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

Вистави:

10 листопада – прем’єра вистави "Наполеон і корсиканка", за п’єсою чеського драматурга Іржі Губача
"Generalka".

В рамках гастролей Київського академічного Театру на Липках відбулися вистави:

28 листопада – "Добрий Хортон";

28 листопада – “Чарівні сабінянки”.

Концерти:

2 листопада - концерт Національного симфонічного оркестру України у рамках Всеукраїнського
ювілейного туру до 100-річчя від дня заснування Художній керівник і головний диригент –
народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир
Сиренко. Солістка – заслужена артистка України Наталія Николаїшин (сопрано).

Презентації книг:

29 листопада – презенація книги "Прилетіла ластівочка" української письменниці Ірен Роздобудько.
Роман про загадкове вбивство видатного українського композитора Миколи Леонтовича –
справжнього автора різдвяної пісні, відомої в світі під назвою Carol of the Bells. У заході взяв
участь бард Ігор Жук, поет, музикант і виконавець власних пісень.



Просвітництво. Аматорство.

Працівники Маловисківського районного Будинку культури презентували концертну програму
“Осінні мотиви” для жителів с. Новопавлівка, що на території Хмелівської сільської ради;

7 листопада у приміщенні обласного Центру народної творчості відбулось відкриття тематичної
виставки “Казка старого млина” майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
обласного творчого об’єднання “Дивосвіт”. Захід відбувався з нагоди Всеукраїнського дня
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

У Маловисківському районному Будинку культури з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва в рамках районного мистецького проекту “Українська
майстерня” відкрилася виставка сценічних костюмів. В експозиції представлено 47 костюмів
акторів-аматорів, співаків, танцюристів з усієї Маловисківщини. Серед них як сучасне вбрання, так
і костюми, які належали ветеранам сцени і деякою мірою стали своєрідною легендою;

22 листопада в обласному Центрі народної творчості відбувся вечір пам’яті з нагоди роковин смерті
колишнього його директора Валентини Семенівни Пращур. Присутні мали змогу подивитися фото
та відео матеріали, присвячені творчій діяльності Берегині Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
вокально-хорового мистецтва “Калиновий спів”, послухати спомини її колег та друзів, почути вірші
та пісні, присвячені цій дивовижній жінці;

З 26 по 28 листопада на базі обласного Центру народної творчості та клубних закладів
Олександрійського району відбувся обласний семінар директорів районних (міських) будинків
культури та базових будинків культури об’єднаних територіальних громад;

У Вільшанському районному Будинку культури відбувся конкурс “Міні Містър Българче” в рамках
щорічного фестивалю “На болгарську просимо гостину” з нагоди храмового свята Іоана
Милостивого.

Музейна справа

Під час цьогорічних археологічних розкопках на Фортечних валах знайшли фрагмент скіфської кераміки
початку V століття до нашої ери. Інтер’єрні та побутові речі були знайдені на одній із земельних ділянок,
де попередньо планувалося будівництво храму УПЦ КП площею 400 кв. м.

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

1 листопада – “Країна майстрів”, обласна виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва до
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

5 листопада – “Афон живописний”, виставка робіт заслуженого художника України Василя
Красьохи;

8 листопада – “Дзеркало душі”, експозиція творів заслуженого художника України Б.Й. Вакса
(1912-1989);

20 листопада – “На перехресті долі і мистецтва”, виставка художніх творів членів Національної
спілки художників України подружжя Олександра та Людмили Демиденків;

20 листопада – “Свято дитинства”, виставка робіт з фондового зібрання музею до Всесвітнього дня
дитини;

23 листопада – “Ми пам’ятаємо”, експозиція до вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні;



27 листопада – "Мальовнича краса рідного міста", персональна виставка члена Національної спілки
журналістів України Ігоря Філіпенка;

28 листопада – "Метаморфози виставка художніх творів члена Національної спілки художників
України Ігоря Смичека. До 65 - річчя з дня народження.

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення виробів з фетру “Осінь”; із виготовлення
осінньої аплікації з пластиліну; із виготовлення новорічної іграшки з паперу.

Культурно-просвітницькі заходи:

21 листопада – перегляд фільму Сергія Лозниці “Майдан”, до п’ятої річниці Революції Гідності.
Захід відбувався в рамках роботи “Відеовітальні”;

22 листопада – презентація участі у в обласній науково-краєзнавчій конференції
“Центральноукраїнський край: історія й особистості”, присвяченої 80-й річниці утворення
Кіровоградської області, які відбулась 14 листопада 2018 року у Державному архіві
Кіровоградської області. Лектор: Олег Юрченко – завідуючий відділом туристично-краєзнавчої та
інформаційної роботи обласного художнього музею;

Краєзнавчий музей

Зібрання старожитностей Кіровоградського обласного краєзнавчого музею поповнилася двома
унікальними експонатами: кам'яними стелами, вік яких наближається до 5 тисячам років. Артефакти
були знайдені біля підніжжя одного з курганів недалеко від села Олексіївка.

Виставки:

21 листопада – презентація виставки “Люди свободи” до Дня Гідності та Свободи. Матеріали
виставки розповідають про життя і діяльність багатьох видатних українців: політиків, військових,
меценатів, публіцистів і митців, чия діяльність наблизила здобуття незалежності України 1991 році,
творила і зберігала дух свободи в українському суспільстві.

23 листопада – презентація виставки “Україна 1932 – 1933. Геноцид голодом” присвячену
голодомору 1932 – 1933 років. Матеріали виставки підготовлені Інститутом національної пам’яті,
Міністерством закордонних справ України та Національним музеєм “Меморіал жертв Голодомору”.

Культурно-просвітницькі заходи:

19 листопада – “Забуттю не підлягає”, бесіда присвячену голодомору 1932 – 1933 років на території
Центральної України у межах сучасної Кіровоградської області. Захід проходив на базі НВК №26;

20 листопада – “ Чорне колосся”,захід до Дня пам’яті жертв Голодоморів. Захід було проведено з
метою збереження історичної пам’яті українського народу. У заході взяли участь співробітники
музею, краєзнавці, учні гімназії імені Т. Шевченка та всі небайдужі;

21 листопада – зустріч з відомим українським письменником, громадсько-політичним діячем,
борцем за незалежність України Володимиром Олександровичем Яворівським. Під час зустрічі



письменник презентував одну із своїх з останніх книг “Автопортрет з уяви”, про трагічну долю
Катерини Білокур;

23 листопада – “Україна 1932-1933. Геноцид голодом”, вечір пам?яті жертв Голодомору 1932 – 1933
рр. У заході взяли участь керівники департаменту культури ОДА, науковці, письменники,
громадськість міста;

23 листопада – презентація книги "Ті, хто не хотів помирати мовчки…" відомої журналістки та
краєзнавця Світлани Орел. Книга написана на основі архівних матеріалів репресованих у 1932-
1933 роки. Книга вийшла в рамках обласної програми розвитку книговидання та
книгорозповсюдження тиражем майже 500 екземплярів і розійдеться по всіх бібліотеках області.
Захід відбувався в рамках вечіру пам?яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. “Україна 1932-1933.
Геноцид голодом”;

26 листопада – щорічний обласний семінар-практикум для співробітників музеїв-юридичних осіб
Кіровоградської області “Форми та методи роботи музеїв з різними категоріями відвідувачів”. У
програмі - виступи фахівців з питань сучасного погляду на музейну педагогіку, розкриття
особливостей роботи з дітьми, з людьми особливих фізичних потреб тощо, презентації нових форм
науково-освітньої роботи, інтерактивних заходів музеїв області, обмін досвідом;

29 листопада – “Їхні душі й досі просять… хліба”, захід для студентів Кропивницького коледжу
механізації сільського господарства до до Дня пам’яті жертв Голодоморів.

29 листопада – майстер-клас з виготовлення паперу та сургучу. Бесіду та майстер-клас було
проведено молодшим науковим співробітником відділу історії Безверхою Вікторією Миколаївною.
Захід відбувався на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка в рамках “Тижня факультету” історії та права. Під час заходу студенти
ознайомилися з давніми китайськими технологіями виготовлення паперу із соломи. Також
учасники заходу змогли спробувати власними руками виготовити печатку із сургуча.

Заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія

Виставки:

15 листопада –"В захопленні старайтесь жить…", виставка присвячена 80-річчю поетеси, прозаїка,
композитора, художнього керівника ансамблю "Чиста криниця" Н.М.Бредихіної.

Культурно-просвітницькі заходи:

15 листопада відбувся захід, присвячений 80-річчю від дня народження поетеси, прозаїка,
композитора, художнього керівника ансамблю "Чиста криниця" Ніни Миколаївни Бредихіної. Гості
заходу зустрілися з ювіляркою та представниками її колективу, ансамблем театралізованої пісні
"Чиста криниця”. Ансамбль"Чиста криниця" виконав кілька пісень з свого репертуару.

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

Виставки:

27 листопада відбулася презентація третьої виставки проекту “Літературні ювілеї 2018 року”.
Виставка знайомить з ювілярами липня-вересня 2018 року. На ній представлені світлини, книги,
газети, документи письменників, спогади про них відомих людей.

Культурно-просвітницькі заходи:

12 листопада відбувся вечір пам’яті, присвячений 90-річчю від дня народження педагога,
державного і громадського діяча Євгенії Михайлівни Чабаненко.



13 листопада відбувся літературно-краєзнавчий вечір з циклу “На гостини до Карпенка-Карого”.
Цього разу мова йшла про Опанаса Михалевича та Олександра Тарковського - представників
прогресивної єлисаветградської інтелігенції кінця ХІХ- початку ХХ ст.

Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

Культурно-просвітницькі заходи:

Виставки:

6 листопада –"Мистецькі проекти художньо-меморіального музею Олександра Осмьоркіна",
тематична виставка з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва. Експозицію виставки складають постери з фотографічними та друкованими
матеріалами про різноманітні мистецькі проекти музею, що успішно реалізуються вже не один рік.
Це - і експозиційно-виставочні: серії виставок “Лауреати обласної премії у сфері образотворчого
мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна”, “В майстерні художника”,
“Таємниці музейного зібрання”, “На перехресті вулиць Єлисаветграда – Кіровограда”, “Нова
генерація”, “Галерея дитячого мистецтва” і науково-просвітницькі: “Мистецтвознавчі читання до
Дня народження О.О.Осмьоркіна”, “Художній конкурс “Молодіжна палітра” імені Леоніда
Бондаря”, “Художні студії”, “Музейні гостини”, “Музична вітальня”;

Виставка творів претендентів на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна у 2018 році. В залах музею представлена
експозиція живописних та графічних творів народного художника України М.М.Прокопенка,
художників О.М.Рудого, К.С.Грабенко, В.М.Крутько та кольорові фоторепродукції творчих
доробків члена НСХУ В.М.Давидова, які яскраво відображають творчий почерк кожного митця.
Мистецтвознавчі доробки авторського колективу у складі С.А.Ушакової, Л.В.Іванцової та
Е.М.Янчукової, а також Н.Г.Соловйової представлені друкованими виданнями.

23 листопада – “Мистецтвознавчі читання до дня народження О.О.Осмьоркіна” на тему: “Знакові
постаті Кіровоградщини в сучасному українському образотворчому мистецтві”, до 80-річчя
Національної Спілки художників України. У заході взяли участь викладачі та студенти були
студенти художньо-графічного відділення мистецького факультету Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградського
музичного коледжу.

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

Виставки:

9 листопада – "НЮ - від класики до авангарду". В експозиції представлені роботи в стилі НЮ
написані художниками України

Фестивалі

Вокалістки обласної організації людей з інвалідністю "Народна Академія Творчості" взяли участь у
І Міжнародному фестивалі-конкурсі пісні, танцю та мистецтв осіб з особливими потребами "Іверія
– Брілліант", який проходив уу Грузії. На фестивалі були учасники з Ізраїлю, Азейбаржану та з
Грузії. Також з Вінниці, Житомира та Хмельницького. Вокалістки з Кіровоградщини виконували
українські пісні та зайняли призові місця: Влада Умрихіна -2 місце, Амелія Небесна - спеціальний
приз від грузинського журналу. Софія Михайленко - 3 місце. Також представили заочно роботи
Марини Бабаєвої, якій передали гран-прі фестивалю;



Олександр Сухомлин з м. Олександрія посів друге місце на XV фестивалі “Нотка Поліглотка”, який
відбувся у Варшаві. Олександр мешкав в Олександрії й займався у зразковому вокальному
колективі “Нові Імена” (кер. Наталія Заболотнікова). З 2015 року переїхав жити та навчатися до
Варшави.

3-4 листопада у обласній філармонії м. Кропивницький відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс
талантів "Твоя мрія". У фестивалі-конкурсі взяли участь талановиті діти та молодь з різних
куточків України;

8 листопада, вперше у м. Кропивницький відбувся фестиваль української патріотичної пісні “Моє
ім’я – Україна!” серед студентів вищих навчальних закладів міста. Творчий конкурс проходив у
приміщенні Донецького національного медичного університету. У фестивалі взяли участь студенти
обласного центру віком від 15 до 35 років з різних навчальних закладів;

З 12 по 16 листопада у м. Кропивницький проходив Тиждень національних культур "Степова
веселка". У тіжні взяли представники національно-культурних товариств області: об’єднання
поляків “Полонія” імені Кароля Шимановського; Кіровоградської обласної благодійної організації
національно-культурного товариства циган “Де Девла Бахт”; Всеукраїнської громадської організації
“Руський Рух України”; громадської організації “Спілка ромської інтелігенції”; Спілки вірмен
України в Кіровоградській області. Заходи тижня проводились в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, ЦРНК
"Єдина родина" та ОЮБ ім. Є.Маланюка;

Під час тижня відбулися:

Круглий стіл "Відкриваємо Німеччину разом";

Творчий вечір з представниками ГО "Руський рух України" та ГО "Спілка ромської інтелігенції";

Творча зустріч з представниками Кіровоградської обласної громадської організації об'єднання болгар
"Нашите хора";

Тематичний вечір “Історія тисячолітнього народу в кольорах, мелодіях і віршах”;

Концертна програма представників усіх національних товариств (Станкуватський сільський БК
Вільшанського району);

19 листопада у Кропивницькому проходив XV Мандрівний фестиваль DOCUDAYS UA. Під час
фестивалю широкому загалу були представлені шість нових документальних фільмів про права
людини, що об’єднані темою “Рівні рівності”;

20 листопада відбувся ІХ відкритий районний фестиваль-конкурс дитячої творчості “Квітки степу”
на базі Долинського районного Будинку культури. У заході взяли участь сольні виконавці, вокальні
та хореографічні колективи Долинщини;

23 листопада відбувся Міжнародний конкурс дизайнерів "Мода без кордонів" У програмі конкурсу
було чимало цікавого, а візажисти та стилісти нашого міста показали проект "Живі картини".
Спеціальний гість Fashion show - Fashion продюсер і креативний директор Salone della Moda
(Нідерланди, р. Роттердам) Джеррі Люксенбург.

29 листопада у музичному коледжі м. Кропивницький проходив ІІІ фестиваль-конкурс вокального
мистецтва "Голос серця". У конкурсі змагаються більше 40 молодих співаків з різних районів
області. У фестивальних заходах взяли участь: народна артистка України Лідія Забіляста,
заслужена артистка України Галина Романюк, актор Олексій Дорошев;

29 листопада в районному будинку культури селища Петрового Петрівського району відбувся ІІ
відкритий районний фестиваль хорового мистецтва “Битва хорів”. У заході взяли участь шість



колективів з Петрівського, Долинського та Знам’янського районів. Переможцем цьогорічного
фестивалю було визначено народний аматорський колектив ветеранів війни та праці Комунального
закладу “Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради”.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

“Шукачі скарбів Європи”, квест для учнів ЗОШ №14;

Літературно-музична композиція до 100-річчя незалежності Польщі товариства польської культури
“Полонія” ім. К.Шимановського. В рамках Тижня національних культур “Степова веселка”;

“Навічно в пам’яті”, краєзнавчі студії присвячені 75-річчю звільнення України від німецької окупації, в
рамках Всеукраїнської естафети пам’яті “Слава визволителям України”;

“Історія тисячолітньої нації в кольорах, мелодіях та віршах”, літературно-музична композиція присвячена
100-річчю незалежності Польщі. Захід відбувався в рамках Тижня національних культур “Степова
веселка”;

“Очима серця”, до Міжнародного дня сліпих;

Презентація відреставрованих видань з колекції О.Ільїна в Національному науково-дослідному
реставраційному центрі України.

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Людина – не товар” – інформаційно-просвітницька година з протидії торгівлі людьми для
студентів мед коледжу;

“Барви нашого слова”, до Дня української писемності та мови – тематична бесіда в бібліотечному
пункті в УТОС для людей з інвалідністю;

Інформаційно-просвітницька година з протидії торгівлі людьми в ЗОШ №14 для учнів 10-х класів.

Голосні читання :

"Світ українських казок”, для вихованців ДНЗ №46

Мистецькі виставки:

"Калейдоскоп моєї творчості", виставка поробок зі стрічок та бісеру члена клубу народних ремесел
“Ниточка” Тетяни Ковальової.

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

Перегляди фільмів:

Показ фільму про відому народну художницю Катерину Білокур "Буйна"(реж. В.Василенко, 1990)
для учасників мистецької студії “Муза”. До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва;

“Позивний Бандерас”, показ фільму, зустріч з авторами фільму та сценарію - Сергієм Дзюбою,
Артемієм Кірсановим.



Покази фільмів в рамках XV Мандрівного кінофестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA:

“Бабця”: Великобританія, Угорщина, режисер – Балінт Ревес. 2017;

“Дякую за дощ”: Норвегія, Великобританія, 2017, Режисерка – Юлія Дагр;

“Діти териконів”: Франція, 2016, Режисер – Фредерік Брюннкель;

“Вєаюфром”:Україна, 2017, Режисер – Дмитро Лавриненко;

“Сіева”: Фінляндія, 2018, Режисерка – Єнні Нюберґ;

“Дорослі”:Чилі, 2017, Режисер – Майте Альберді.

Покази фільмів в рамках “Артхаус-Клуб ОУНБ ім. Д.І.Чижевського”:

“Подвійний коханець”,Франція, 2017, реж.Франсуа Озон;

“Це всього лиш кінець світу”, Канада, Франція, 2016, реж.Ксав’є Долан.

Творчі зустрічі:

“Медичні хвороби і стани, увічнені в творах мистецтва”, зустріч-бесіда з викладачем
Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна лікарем-терапевтом Ніною Михайлівною
Шишкановою;

“Жінки Олександра Жовни”, творча зустріч з письменником та кінорежисером О. Жовною.
Презентація нової книги та допрем’єрний показ фільму;

“Східна медицина. Концепція здоров’я”, зустріч-бесіда з фахівцем-нутриціологом Сергієм
Кліменком з м. Київ.

”Літературна Україна” - головна письменницька газета: здобутки і проблеми”, творча зустріч
письменників області;

Зустріч з членами Кіровоградської обласної організація Спілки вірмен України, в рамках Тижня
національних культур “Степова веселка”.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація поетичної збірки Миколи Ільїна. Переклад ромською мовою поезій Ліни Костенко
“Папуша” (“Циганська муза”). В рамках засідання літературного об’єднання “Парус”.

Круглі столи:

“Філософія українського слова”, до Дня української писемності та мови –круглий стіл.

Концерти:

“З’єднала пісня молоді серця”, концерт студентів відділу співу Кіровоградського музичного
коледжу. В рамках III обласного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва “Голос серця”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Історія Батуринської трагедії 1708 року”, до 310-річчя Батуринської трагедії;



“Діабет як медична, соціальна та економічна проблема”, до Міжнародного дня діабету, з циклу
книжкових виставок ““Солодка” хвороба: все, що треба знати про діабет”

“Ускладнення хвороби”, до Міжнародного дня діабету, з циклу книжкових виставок ““Солодка”
хвороба: все, що треба знати про діабет”

“Діабет – це не вирок, а особливий спосіб життя”, до Міжнародного дня діабету, з циклу
книжкових виставок ““Солодка” хвороба: все, що треба знати про діабет”

“Всесвітній День боротьби з пневмонією”, з циклу “Медичний календар-2018”;

“Міжнародний день сліпих”, з циклу “Медичний календар-2018”;

“Міжнародний день відмови від паління”, з циклу “Медичний календар-2018”;

“Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень”, з циклу
“Медичний календар-2018”;

до 140-річчя від дня народження українського фольклориста, музикознавця Михайла Петровича
Гайдая 1878—1965, з циклу “Календар мистецтв”;

“Барви нашого слова”, до Дня української писемності та мови;

“Українська книга — духовне надбання нації ”, до Дня української писемності та мови;

“Гордість за спадщину батьків і дідів”, до національного свята Республіки Польща. В рамках
роботи Польського культурного центру;

“Розвиток суспільства і філософія толерантності”, до Дня толерантності;

“Пробудження нації”, до Дня гідності і свободи. В рамках роботи Центру європейської інформації;

“Запалимо свічку скорботи”, до Дня пам'яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і
примусових виселень — виставка-інсталяція;

“Патріотизм — шлях до миру”, до Дня гідності та свободи;

“СНІДу – STOP”, до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

“Знати, щоб не боятися”, до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

“Статистика”, до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

“Бережіть своє життя!”, до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

“Перший український прозаїк”, до 240-річчя від дня народження Г. Квітки-Основ'яненко, з циклу
книжкових виставок “Літературний календар”;

До 180-річчя від дня народження І.Нечуя-Левицького , з циклу книжкових виставок “Літературний
календар”.

Перегляди літератури:

І гордість, і смуток”, до Дня гідності та свободи.

Клубна діяльність:



“Клуб розмовної англійської мови” – “День молитви і подяки”, тематичне засідання клубу
розмовної англійської мови до Дня Подяки в США; “Нобелівський банкет”, тематичне засідання
клубу розмовної англійської мови до дня заснування Нобелівської премії; Тематичні засідання:
Speaking Club with Gail Flister Vallieres; “Elections. American Government”; “The celebration of
Bonfire Night“; “The history of fashion”;“How to develop imagination”; World Cuisine”; “Оptimistic and
pessimistic”; “International Games day“; “Thanksgiving“;“The Pursuit of Happiness” Part 1; “The Pursuit
of Happiness” Part 2 ; “The Social Network“ ;

Клуб DOCUDAYS UA – відеоперегляд “Голосуйте за мене, будь ласка”,реж. Вейдзюнь Чен, Данія,
Китай, 2007. Для студентів історичного факультету ЦДПУ;

Клуб “Психологас” – засідання членів клубу;

Клуб народних ремесел “Ниточка” – засідання членів клубу;

Засідання творчого об’єднання “Парус”– літературнi засідання: “Нова поезія Олени Надутенко” ,
“Наталія Шмідке: читання поезії”;

Вища народна школа – краєзнавчі засідання “Знайомство з літературними об’єднаннями
Кропивницького”;

Клуб інтелектуальних ігор.

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

“Профілактика ВІЛ. Безпечна поведінка”, iнтерактивне заняття від представників
Благодійного фонду “Повернення до життя”, для студентів медичного коледжу;

“Базовий комп’ютер”, тренінги для персоналу темами;

Семінари-тренінги щодо змін в законі України про середню освіту “Вчителі англійської мови
– агенти змін”, для вчителів англійської мови міста;

Тренінги для літніх користувачів за темами: „Основи комп`ютерної грамотності. Основи
роботи в Інтернет”;

“Відтворення ляльки з вівса зразка 1947 року”, до Дня пам’яті жертв голодоморів. Майстер-
клас від Олени Мединської для студентів Кропивницького коледжу механізації сільського
господарства;

“Золота рибка своїми руками”. Майстер-клас від користувачки з вадами зору Оксани
Андрієнко для вихованців з вадами зору спеціалізованої школи №3;

Творче заняття для дітей з інклюзивних класів НВК №26.

Науково-методична робота:

“Медична реформа на допомогу бібліотекарю”, заняття з підвищення кваліфікації для
фахівців відділу документів з питань медицини та охорони здоров’я;

“Біокібернетика Миколи Амосова”, заняття з підвищення кваліфікації для фахівців відділу
документів з питань медицини та охорони здоров’я;

“Освіта протягом життя. З досвіду організації занять з комп’ютерної грамотності
користувачів старшого віку”, вебінар для бібліотек області.



Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“З Україною в серці” – усний журнал;

“Жива легенда епох: В. А. Моцарт” – мистецька година;

“Українське мистецтво, що підкорило світ” – ? інформаційна година.

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди з використанням інформаційних
технологій:

"Першоджерела Руси-України” – слайд-бесіда;

“Годинник як витвір мистецтва” – слайд-бесіда;

“Література ХХ – ХХІ століття. Повір у себе” – слайд-бесіда.

Інтерактивні масові заходи:

“Слово наше рідне – слово українське”, до Дня української писемності та мови – день
інформації;

“Знавці української мови” – мовознавчий турнір;

“Моя мова українська, батьківська і материнська” – інтелект гра;

“Свіча нашої пам’яті: голодомор 1932-1933 років”, до 85-річчя голодомору в Україні –
день інформації ;

“Із забуття в безсмертя”, вечір пам’яті за участі Проскурової С.В., кандидата історичних
наук, доцента кафедри історії України Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка;

“Голоси із 33-го” – історичний екскурс;

“Обережно – пожежа” – ерудит-лото.

Мистецькі виставки:

“Творчість сильних духом”, до Міжнародного дня людей з інвалідністю – презентація
виставки робіт з килимарства Марини Бабаєвої.

Творчі зустрічі:

Творча зустріч із представниками Кіровоградської обласної благодійної організації
національно-культурного товариства ромів “Де Девла Бахт”, в рамках обл. тижня
національних культур “Степова веселка”;

Творча зустріч із письменником В. Яворівським.

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



Перегляди фільмів:

Участь у XV Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини
Docudays UA, покази документальних стрічок:

“Явних проявів немає”;

“Гірчиця в садах”;

“Діти териконів”.

Творчі зустрічі:

Творча зустріч із представниками Кіровоградської обласної благодійної організації
національно-культурного товариства ромів “Де Девла Бахт”, в рамках обл. тижня
національних культур “Степова веселка”;

Творча зустріч із письменником В. Яворівським.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Клуб “Дивосвіт”:

“Амігурумі: в’язана іграшка власноруч ” – зустріч-майстер-клас від майстрині
«Єлисаветградський узвіз» Наталії Станіславівни Янчукової.

Клуб “Профі”:

“Музей професійних військових”, екскурсія до Кімнати бойової слави 3-го полку
спецпризначення ім. Святослава Хороброго;

“Професія пожежного – рятувальника стала ближчою”, екскурсія до пожежно-технічної
виставки-музею.

Лекторій “Молодь і право”:

“Булінг: причини та наслідки” – психологічний практикум (спільно з Головним
територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області).

Школа інформаційного комфорту:

“Бібліографічний опис творів друку. Оформлення бібліографічної частини курсової,
дипломної і наукової роботи”.

Обласна skype-школa “Молоді про культурні права” (Адвокація культурних прав):

“Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Бібліо-проект Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”:

“Визволення України” – вечір пам’яті

English club “Speak up”:

Зустріч з волонтеркою корпусу миру Алексіс Преттімен;

“Speaking practice”;



“Pollution”;

“Каrаоке Party”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Архітектурні скарби нашого міста”, до 170-ої річниці від дня народження архітектора О.
Лишневського;

“Велич особистості Івана Нечуя-Левицького”, до 180-річчя від дня народження;

“Світло згаслої зірки”, до 160-ої річниці від дня народження Марії Башкирцевої, української і
французької художниці;

“ Національна академія наук і українське суспільство ”, до 100-річчя НАН;

“Лицарі Небесної Сотні”, до Дня Гідності і Свободи;

“Батуринська трагедія в контексті української історії ”, до 310-ї річниці.

Тематичні книжкові виставки:

“Основоположник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко”;

“Голодомор – наша печаль і скорбота” – виставка-інсталяція;

“Скажи насильству – ні”, в рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”;

“Не бійтесь заглядати у словник. То пишний рай…”;

“Зоряний дощ”, письменники рідного краю – виставка-інсталяція;

“Крим – скарбниця історичних та культурних пам’яток”;

“Скарби національних культур”, в рамках обл. тижня національних культур “Степова веселка”;

“Місцеве самоврядування: правове регулювання демократії ”;

"Лови момент! Новинки літератури”;

“О рідна мово! Ти – голос поколінь, землі віків…”;

“О рідна мово! Ти – голос поколінь, землі віків…”;

“Осіння колекція книжкових новинок”;

“Читаймо зі смаком”;

“Світ технічної книги”;

“Осінній карнавал нових книг”;

“Час читати”;

“Велика мудрість й висока духовність слова (В. Яворівський)”.

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



“Герої не вмирають”, до Дня Гідності і Свободи – урок гідності;

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

“Квітка сонця – символ України” – майстер-клас.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“У дивосвіті рідної мови”, до Дня української писемності та мови – літературно-мистецьке
свято;

“Веселкова наша мово”, до Дня української писемності та мови – інтелектуальна вікторина;

"Ні – торгівлі людьми!”, в рамках реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі
людьми – виготовлення та презентація плакату;

“Мандруюча бібліотека”, до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва – цикл бібліоподорожей;

“Владарює осінь золотава”– book-art weekend спільно зі студентами мистецького факультету
університету ім. В.Винниченка;

“Відомі класики української літератури”, до 180-ї річниці з дня народження І.Нечуя-Левицького
та 240- річниці з дня народження Гр. Квітки-Основ’яненка – літературний портрет;

До 120-річниці від дня народження Кл. Ст. Льюїса - відео-подорож з організацією книжкової
викладки з циклу “Європейські казкарі – дітям”;

“Набат скорботи – голодомор”, до 85-річниці пам’яті жертв голодомору в Україні – історичний
хронограф.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“Україна гідна свободи”, до Дня Гідності та Свободи – година патріотичного виховання;

“СНІД та ВІЛ: міфи і факти”, до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом – бесіда;

“Свободу не спинити”, до Дня Гідності та Свободи – патріотична відео-година.

Голосні читання:

Голосне читання оповідання І.Лаврівської “Голод в Україні” , до 85-річниці пам’яті жертв
голодомору в Україні;

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “До мови доторкнімось серцем”.

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

Творчі зустрічі:

Зустріч з сучасними українськими дитячими письменниками “Від задуму до книжки”. Захід
приурочений до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;



Творча зустріч з акторами Кіровоградського академічного театру ляльок.

Екскурсії:

Екскурсії до бібліотеки “Перший кроку у світ книжок”, до Всеукраїнського Дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“У моїй мові – краса і неповторність”, до Дня української писемності та мови;

“Майдан – історія нескорених”, до Дня Гідності і Свободи;

“Скарбниця дитячих мрій, розваг і фантазій”, до Всеукраїнського Дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва.

Огляди літератури:

“З рідним словом міцніє держава”, до Дня української писемності та мови – огляд
книжкової виставки;

“Навіки слава Україні, героям слава навіки”, до Дня Гідності і Свободи – огляд
книжкової виставки.

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

Бібліотечні уроки:

“Подорожуємо до королівства Української мови”, до Дня української писемності та мови -
інтерактивне заняття.

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;

Створення та редагування зображень в програмі Paint, з циклу заходів“Комп’ютер та
Інтернет з нуля”;

Створення та редагування таблиць в Microsoft Word з циклу заходів “Комп’ютер та
Інтернет з нуля”.

Майстер-класи:

Лайфхаки для творчості”, до Дня рукоділля) – цикл майстер-класів.


