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

10 грудня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна м. Кропивницький відбулися урочистості з
нагоди нагородження лауреатів обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства
імені Олександра Осмьоркіна у 2017 році, присвячені 126-річчю з дня народження видатного художника і
педагога.
Лауреатами премії у 2018 році стали:
Валерій Давидов, член Національної Спілки художників України, старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка за серію
портретів, створених в рамках Національного проекту “Українці в світі” (2008) та монументальний
розпис Соборного храму Благовіщення Пресвятої Богородиці на Соборній площі міста Кропивницького
(2017-2018) в номінації “національна традиція”;
Творчий колектив у складі Світлани Ушакової, Людмили Іванцової, Елеонори Янчукової - за ідею та
створення творчого проекту – серії альбомів “Надія Падурська. Любов до життя”, “Григорій Гнатюк.
Небелівські пасторалі”, “Володимир Кир’янов. Реальність нереального” в номінації “мистецтвознавство
та історія мистецтв”;
Прокопенко Микола Миколайович – народний художник України (м. Одеса) – за творчий доробок різних
років в номінації “новітні спрямування”.
11 грудня в приміщенні телерадіокомпанії м. Кропивницький відбулась зустріч з дитячим письменником
Сашком Дерманським.
14 грудня в обласному центрі з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
відбулося покладання квітів до пам’ятника „Жертвам Чорнобиля”. В урочистостях взяли участь
керівництво міста та області, чорнобильці, вдови ліквідаторів, представники МНС, національної поліції,
військовослужбовці, студентська молодь. Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною
мовчання.
22 грудня у Верховній Раді України відбулося відкриття виставки ілюстрацій до творів Василя
Сухомлинського “Всі добрі люди – одна сім’я” учнів художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста
Кропивницький.
Театрально-концертне життя

13 грудня – концерт концерт гурту із Варшави "Aleksandra Kutrzepa Quartet", у рамках
Міжнародного фестивалю джазу “Jazz Bez”;
19 грудня гурт "Шпилясті кобзарі" виступив на концерті під час відкриття головної ялинки області
у м. Кропивницький.
Обласна філармонія
Концерт гурту “Без Обмежень”. Презентація нового альбому “Буду з тобою!”;
Концерт гурту “Vivienne Mort”. Презентація нового альбому “Досвід”;
Концерт Наталії Фаліон та гурту “Лісапетний батальйон” на підтримку туру "Я не така як всі";

Казковий мюзікл для малечі "Новорічна зірка бажань".
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького
Вистави:
9 грудня – вистава театру "Современный театр" "Вечір з красивим чоловіком". У головних ролях: Михайло
Пшеничний, Супрун, Наталка Осадчук та Тетяна Маркус;
12 грудня – вистава театру "Чорний квадрат" "Кохання на довгу дистанцiю";
24 грудня – “Новорічні пригоди Короля Дроздоборода”, вистава для дітей.
Просвітництво. Аматорство.

З 5 по 7 грудня на базі обласного Центру народної творчості та Комунального вищого навчального
закладу “Олександрійський коледж культури і мистецтв” проведено семінар-практикум керівників
аматорських вокально-хорових колективів клубних закладів області. Учасники семінару
ознайомилися із станом розвитку вокально-хорового жанру в області, інноваційними методами і
прийомами роботи у вокально-хорових колективах академічного та народного спрямування, малих
форм вокально-хорового жанру, інтерактивними технологіями, які застосовуються у підготовці
майбутніх керівників аматорських колективів, презентацією нових репертуарних збірників,
підготовлених обласним Центром народної творчості для вокально-хорових колективів.
12 грудня у виставковій залі обласного Центру народної творчості відбулось відкриття
персональної виставки члена Національної спілки художників та майстрів народного мистецтва
України, майстра декоративно-ужиткового мистецтва Ольги Коломієць з м. Кропивницький.
Талановита майстриня презентувала нову колекцію виробів у техніці витинання, яку створила за
мотивами живописних картин про козака Мамая, які зберігаються в музейних зібраннях України.
18 грудня в обласному Центрі народної творчості відбулась творча лабораторія обласного творчого
об’єднання “Дивосвіт”, у якій взяли участь методисти районних будинків культури з декоративноужиткового мистецтва та народні умільці з районів та міст області.
22 грудня на площі “Героїв Майдану” м. Кропивницький, у Новорічному містечку, розпочалась
традиційна концертно-театралізована програма за участі кращих аматорських колектививів
клубних закладів області. Програма започаткована два роки тому за ініціативи обласної державної
адміністрації. Гарний святковий настрій цього дня створювали кращі аматорські колективи
Бобринецького, Новоукраїнського, Олександрівського районів та ПК “Світлопільський” м.
Олександрії.
Музейна справа
Обласний художній музей
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

7 грудня – розгорнуто експозицію, присвячену творчості Катерини Білокур (1900-1961), до
відзначення Дня Святої Великомучениці Катерини;
17 грудня – “Дзеркало епохи. Пам’яті Віктора Петракова (1947-2016)”;
18 грудня – “Співець часу”, виставка творів з фондового зібрання музею присвячена 95-річчю з дня
народження художника-земляка, члена Національної спілки художників України Степана
Письменного (1923-2010);

18 грудня – експозиція присвячену пам’яті художника-земляка, члена Національної спілки
журналістів України Віталія Колесніченка (1933-2015) до 85-річчя з дня народження;
18 грудня – “Свято Миколая”, експозиція до дня Святого Миколая.
21 грудня – “Майстер ліричного пейзажу”, виставка пам’яті художника-земляка Юрія Ботнара
(1948-2016) до 70 - річчя з дня народження митця.
Майстер-класи:

1 грудня майстер-клас з образотворчого мистецтва від керівника студії “ART-TIME” відмінника освіти
України, старшого викладача факультету дизайну Кіровоградського інституту ВНЗ “Університет
сучасних знань” Ірини Зантарії;

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення виробів з кольорового картону “Новорічна
ялинка”, “Сніжинка”; із виготовлення виробів з фетру “Різдвяний вінок”, “Миколайчик”; з
образотворчого мистецтва.
Культурно-просвітницькі заходи:

1 грудня – святкування з нагоди 10- річчя створення Громадської організації захисту тварин “БІМ”;
12 грудня – “Українські традиції на Свято Катерини”;
20 грудня – “Се ля ві або скільки коштує фунт щастя”, творча зустріч з письменницею Елеонорою
Бельською.
Краєзнавчий музей
Виставки:

14 грудня – “Чарівний світ мешканців морських глибин”, виставка дивовижних мушель і коралів з
приватної колекції Владислава та Лариси Штомпель.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

“Зимові переспіви”, виставка фоторобіт Ігоря Кропивницького.
Культурно-просвітницькі заходи:

10 грудня – концерт учнів і викладачів музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза м. Кропивницький до Дня
святого Миколая.
Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських
Культурно-просвітницькі заходи:

19 грудня — День Святого Миколая. В цей день відбулось святкове богослужіння в Свято–
Хрестовоздвиженському храмі, його провів настоятель храму протоієрей Михаїл. Гості свята та
прихожани Свято–Хрестовоздвиженського храму пройшли хресною ходою до каплиці Святого Миколая,
яка розташована при в’їзді в село Розумівка (побудована та освячена 11 серпня 2018 року),де було
послужено молебінь за мир в Україні та кожен зміг поставити свічки до ікони Святого Миколая.

Настоятель храму протоієрей Михаїл привітав всіх присутніх зі святом, розповів про життя святого та
наголосив, щоб не соромились звертатись до святого Миколая і завжди пам’ятали про його допомогу.
Заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія
Культурно-просвітницькі заходи:

18 грудня – захід, присвячений до Дня святого Миколая. Гостями свята цього року стали учні НВО
№3 "Спеціальна загальноосвітня школа - дитячий садок для дітей з вадами слуху".Співробітники
заповідника-музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія та Миколаївського сільського
Будинку культури постарались зробити святкування веселим і цікавим для малечі. Святковий
настрій дітям подарував виступ самодіяльного колективу Миколаївського БК.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна
Фестивалі
Виставки:

5 грудня – “Творчий мікс: викладачі-учні”, виставка творів учнів дитячої художньої школи з нагоди
80-річчя від дня народження заслуженого працівника культури України Л.І.Бондаря, який понад
двадцять років був директором цього навчального закладу;
Виставка творів претендентів на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна у 2018 році. Eкспозиція 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;
19 грудня – “Янівські верби”, персональна виставка творів художниці з міста Дніпра Марії Грім;
19 грудня – “Вікна”, персональна виставка творів художника з міста Дніпра Олександра Василенка.
15 грудня в Гайворонському районному Будинку культури відбувся районний фестиваль народної
творчості “Прибузькі зорі”, який зібрав вокальні, фольклорні та хореографічні колективи сільських
та селищних будинків культури. У рамках фестивалю відбулася виставка робіт майстрів народного
мистецтва “Скарби Прибужжя”.
Хореографічний колектив “В гостях у казки” із селища Нового м. Кропивницький тріумфував на
міжнародному фестивалі-конкурсі “Зіркова хвиля хітів”, який 14-16 грудня проходив у Львові.
Кропивницькі танцюристи, очолювані хореографами та балетмейстерами-постановниками Іриною,
Миколою та Аліною Русул, вибороли 4 премії у яких брали участь – народна, сучасна та естрадна
хореографія, а також у художній гімнастиці. А найголовніше – кропивницькі танцюристи отримали
Гран-прі міжнародного фестивалю-конкурсу “Зіркова хвиля хітів”.
21 грудня у обласному театрі м. Кропивницький відбувся перший рок-фестиваль “Україна-Центр”,
до двадцятип’ятиріччя з дня заснування газети “Україна-Центр” Захід проходив на двох сценах
театру “Великій” та “Малій”.У конкурсній програмі взяли участь:Валентин Поворозник; Сергій
Соколовський; Михайло Бондаренко; THE QUESTION; Feel-In; Володимир Лось; Андрій
Гардашніков; ANY COLOUR; Десь Чули; Inside The Sound; Cover band Stormbringer; гурт
“Імперія”.Також у рамках фестивалю відбуласься лекція музиканта, блогера, знавця та
поціновувача рок-музики Олександра Топилова (м. Одеса).
Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

“Права людини: діалог держави та суспільства”, тематичний захід в рамках “Тижня права” для учнів
ЗОШ №16;
“Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці”, фольклорне свято для учнів 7 класу ЗОШ №13. У заході
взяв участь фольклорний гурт під керівництвом О. Полячка;
“Андріївські вечорниці”, фольклорне cвято спільно з молодіжною організацією “Пласт”. Захід відбувався
в рамках проекту “Із сонцем за плечима. Чарівний світ дитинства в українській народній іграшці”.
Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Запобігання торгівлі людьми”, до Міжнародного дня за скасування рабства – iнформаційнопросвітницька година;
“За світ без насильства”, в рамках акції “16 днів проти насильства”– тематична бесіда для учнів
ЗОШ №13;
“Профілактика ВІЛ. Безпечна поведінка”, до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом –
інформаційно-просвітницька година від представників благодійного фонду “Повернення до життя”.
Мистецькі виставки:

“Весільні фото за 100 років” – фотоколекція краєзнавця і колекціонера Володимира Нагорного;
“У розмаїтті творчості”– презентація виставки майстринь Кіровоградської обласної громадської
організації “Єлисаветградський узвіз”;
“Фото-кроп” – презентація річної підсумкової фотовиставки Кіровоградської обласної організації
НСФХУ;
“Моя мала Батьківщина”, eкологічна фотовиставка педагогічного колективу КЗ "Кіровоградський
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді".
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих (або)
електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів, концерти:
Перегляди фільмів:

Покази фільмів в рамках “Артхаус-клуб”. Покази відбулися завдяки компанії “Артхаус Трафік”:
“Одного разу в Німеччині”, Німеччина, Бельгія, Люксембург, 2017, реж.: Сем Гарбарскі;
“Божевільні сусіди”, Франція, Бельгія, 2017, реж.: Філіп де Шоврон;
“Крижаний ліс”, Італія, 2014, реж.: Клаудіо Ноче.
Творчі зустрічі:

“Археологічні дослідження 1994-2018. Фортеця Святої Єлисавети”, зустріч з археологом Миколою
Тупчієнком в рамках відзначення року відновлення та реставрації культурної спадщини в Україні;
“Микола Садовський: погляд із сьогодення”, творча зустріч до дня народження актора, режисера,
корифея українського театру Миколи Садовського (1856-1933).

Екскурсії:

“Моя родина без насильства”, екскурсія фотовиставкою для учнів Новомиколаївської ЗОШ
(Кропивницький район). В рамках акції “16 днів проти насильства”.
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація 2-го випуску літературного часопису “Степ”, в рамках роботи “Краєзнавчих студій”;
Презентація альбому-атласу Олександра Жосана “Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда –
Кропивницького”. (Серія “Міський архітектурний ландшафт”);
Презентація книги Володимира Поліщука “Час псевдонімів і робкорів”, в рамках роботи
“Краєзнавчих студій”;
Презентація каталогу графіки Володимира Кір’янова “Реальність нереального” (видавництво
“ІМЕКС”, 2018);
Презентація навчальних видань професора кафедри теорії і методики технологічної підготовки
охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В.Винниченка Миколи Вікторовича Анісімова
з нагоди 45-річчя виходу його першої книги “Справочник по транзисторным радиоприёмникам,
радиолам и магнитофонам” для викладачів трудового навчання вищих навчальних закладів,
коледжів, професійно-технічних ліцеїв та вчителів загальноосвітніх шкіл.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Всі ми різні, але всі ми рівні”, до Міжнародного дня людей з інвалідністю;
“Місцеве самоврядування: зарубіжний досвід та українські реалії ”, до Дня місцевого
самоврядування;
“На захист рідної землі”, до Дня Збройних Сил України;
“Права людини: діалог держави і суспільства”, до Дня прав людини;
“Чорнобиль: сповідь репортера”, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС – виставка однієї книги;
“Нев'янучий світ українства”, до 150-річчя від дня заснування Товариства “Просвіта”;
“Наука і освіта: моделі взаємодії ”, до 100-річчя заснування Національної Академії наук України;
До 140-річчя від дня народження українського поета О.Олеся, з циклу виставок “Літературний
календар”;
До100-річчя від дня народження українського композитора Платона Іларіоновича Майбороди (1918
—1989), з циклу виставок “Календар мистецтв”;
“1 грудня - День невролога”, з циклу виставок “Медичний календар-2018”;
“3 грудня - Міжнародний День людей з інвалідністю”, з циклу виставок “Медичний
календар-2018”;
“11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму”, з циклу виставок “Медичний
календар-2018”;

“Раціональне харчування”, з циклу виставок “Здоров’я на вашому столі”;
“Вітаміни”, з циклу виставок “Здоров’я на вашому столі”;
“Поради дієтолога”, з циклу виставок “Здоров’я на вашому столі”;
“Лікувальне харчування”, з циклу виставок “Здоров’я на вашому столі”;
“Невідкладні стани”, з циклу виставок “Невідкладна медична допомога”;
“Перша медична та долікарська допомога”, з циклу виставок “Невідкладна медична допомога”;
“Лікарська, кваліфікована та спеціалізована допомога”, з циклу виставок “Невідкладна медична
допомога”;
“Профілактика та попередження травматизму”, з циклу виставок “Невідкладна медична допомога”;
“Панас Феденко: повернення із небуття Iсторії”, до 125-річчя від дня народження Феденка Панаса
Васильовича (псевдонім В.Тирса) (1893-1981) – публіциста, історика, політичного діяча, учня
Олександрійської гімназії.
До 185-річчя від дня народження української письменниці Марко Вовчок (псевдонім Марії
Вілінської), з циклу виставок “Літературний календар”.
Тематичні книжкові виставки:

“Екслібриси фонду відділу рідкісних видань” – виставка-презентація;
“Краєзнавчий вісник”, щомісячна
Кіровоградщини на 2018 рік;
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“Краща книга року 2018”;
“Економіка. Держава. Ринок” – віртуальна виставка на сайт бібліотеки.
Огляди літератури:

“Творімо добро разом”, до Міжнародного дня інвалідів – огляд аудіокниг сучасних українських
письменників для людей з особливими потребами в УТОСі .
Перегляди літератури:

“Сяйво новорічних свят”, до Свята Нового року” – відкритий перегляд для дітей з
особливими потребами;
“Волонтерство: поспішайте творити добро”, до Дня волонтера;
“Знати сьогодні, щоб жити завтра” – відкритий перегляд до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом;
“Економіка. Держава. Ринок”;
“З нетерпінням я чекаю — нині свято Миколая” – відкритий перегляд до Дня Святителя і
чудотворця Миколая Відкритий перегляд для дітей з вадами зору.
Клубна діяльність:

Тематичне засідання клубу розмовної англійської мови “Міжнародний день волонтерів”
Клуб розмовної англійської мови “Reading Club with Bill Thompson ” – тематичні засідання:
“History prose”;“Horror”;“Christmas Carols”;
Клуб розмовної англійської мови “ Speaking club with Gail Nealy ” – тематичні засідання: “The
World of Disney Cartoons”,“Music Festivals”,“Childhood memories”,“Winter holidays”;
Клуб розмовної англійської мови “ Movie Club with Inna” – тематичні засідання: “The Ultimate
Gift”,“Love Actually”,“Home alone”,“For Christmases”;
Клуб розмовної англійської мови “ Speaking Club with Bill Thompson” – тематичні засідання:
“Immigration”,“Human rights”,“Toleranse”,“Christmas holidays”;
Засідання творчого об’єднання “Парус” – тематичні засідання: “Галина Мітько”,Олександр
Антоненко. Читання віршів зі збірки “Квітка степова”
“Читання віршів на зимову тематику”, “Поезія Тетяни Маркової”;
Засідання клубу “Психологас”;
Вища народна школа – краєзнавчі засідання: “Новорічне засідання”, “Музичне життя
Єлисаветграда ”.
Навчальні заняття (тренінги, семінари, бібліотечні уроки та майстер-класи):
Тренінги:

“Базовий комп’ютер”, для медичного персоналу;
“Вчимося-граючись”, до Дня св. Миколая. Інтерактивне заняття комп’ютерної грамотності
для учнів ЗОШ № 32, вихованців Недільної школи при храмі Благовіщення Пресвятої
Богородиці;
Тренувальні заняття з шахів для учнівської молоді;
Тренінги для користувачів літнього
грамотності”,“Основи роботи в Інтернет”.
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Майстер-класи:

Святкова “Арт-майстерня”, до Дня Збройних сил України – майстер-класи з виготовлення
ляльки-мотанки, іграшок з глини та різноманітних традиційних українських забавок для
сімей та дітей воїнів АТО спільно з дитячо-юнацькою організацією “Січ”. Майстер-класи
проводили майстрині декоративно-ужиткового мистецтва: Олена Мединська, Людмила
Кривенко, Вікторія Пухинда, Ольга Краснопольська;
Майстер-класи із виготовлення ляльки-мотанки від майстрині декоративно-ужиткового
мистецтва Олени Мединської в рамках проекту “Із сонцем за плечима. Чарівний світ
дитинства в українській народній іграшці”;
“Зимовий пейзаж в техніці енкаустики”, майстер-клас від майстрині декоративно-ужиткового
мистецтва Світлани Баркової.
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Андріївські вечорниці” – розважально-пізнавальна програма на базі молодіжного центру
“Сильні духом”;
Година коду в рамках Всесвітнього тижня коду;
Тиждень права, в рамках Всеукраїнського тижня права;
“День народження бібліотеки”, до 40-річчя бібліотеки – публічний звіт перед громадськістю
за участю партнерів бібліотеки.
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“З Україною в серці” – усний журнал;
Інтерактивні масові заходи:

“Архітектурні фантазії ” – віртуальна подорож;
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів, концерти:
Tворчі зустрічі:

“Спортивна журналістика – моє покликання і доля” – зустріч із заслуженим журналістом
України Юрієм Ілючеком із циклу мотивуючих зустрічей публічних осіб з молоддю міста
“Кропивницький надихає (#krinspiration)”;
“Ідеал жінки в історії моди” – зустріч-презентація зі студентами та викладачами ДНЗ
“КПЛПО”.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Літературний клуб “Ліра”:

“Літературна Атлантида” – тематична вечірка у стилі фентезі
Підсумки та планування на 2019 рік.
Лекторій “Молодь і право”:

“Стоп! Булінг” – зустріч із представниками патрульної поліції;
“Правова держава. Яка вона?” – гра-квест.
Бібліо-проект “Life save” (Подбай про свою безпеку):

“ Дотримання правил пожежної безпеки у період новорічних та різдвяних свят ” – практичне
заняття .
English club “Speak up”:

“Speaking, grammar”;
“Movie night”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:
“ Королева української прози ХІХ століття ”, до 185-ої річниці від дня народження М. Вовчок;
“На тернистому шляху до істини”, до 100-річчя від дня народження О. Солженіцина;
“Збройні сили України: пліч-о-пліч заради миру”, до Дня Збройних сил України;
“Серце, віддане пісні”, до 100-ї річниці від дня народження українського композитора П. Майбороди;
“Правові пам’ятки України”, до Дня прав людини.
Тематичні книжкові виставки:
“Вибори 2019: що потрібно знати про виборчу компанію”;
“Рік децентралізації: дослідження, зміни та перспективи”;
“Культура особистості й етикет”;
“ У світ різдвяної казки ”;
“ Права людини: європейські стандарти ”;
“Крим: дорога тисячоліть та сьогодення”;
“ В очікувані новорічної казки ”– книжкова виставка-інсталяція;
“ Веселка новорічних прикрас ”– книжкова виставка-картина.
Навчальні заняття (тренінги, бібліотечні уроки, семінари та майстер-класи):
Майстер-класи:
“Незвичайні ялинкові прикраси” – майстер-клас;
“Поросятко – символ року” – майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси з паперу.
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:
“З героями казок по статтях Конвенції” – правовий компас в рамках реалізації правопросвітницького
проекту “Я маю права” - Тиждень права;
“Звідки прийшла книга”, до Міжнародного дня інвалідів – мультимедійна подорож в рамках акції по
співпраці з вихованцями спеціалізованих шкіл “Всі ми різні, але всі ми рівні”;
“Доброта ніколи не старіє і завжди від холоду зігріє”, до Міжнародного дня інвалідів – бібліозустріч з
вихованцями реабілітаційного центру;
“Зимові сюжети-білі силуети”, до Різдвяних та Новорічних свят – арт-терапія;
“Магія спорту”, до Різдвяних та Новорічних свят – ігровий турнір з настільного хокею;
"Новорічна плутанина”, до Різдвяних та Новорічних свят – розважальна вікторина;

“На Андрія – дівицям надія”, до Різдвяних та Новорічних свят – фольклористичні посиденьки;
“Смачна кутя – гучна коляда”, до Різдвяних та Новорічних свят – народознавча вітальня;
“Зійшла зоря над Віфлеємом”, до Різдвяних та Новорічних свят – обрядовий калейдоскоп;
“Вчимося бути громадянами”, до року реалізації правопросвітницького проекту “Я маю права” Тиждень права – правова п’ятихвилинка;
Відео – подорож до150 річниці від дня народження Елеанор Емелі Ходгман Портер;
“Чарівні витівки Зими”, новорічний ранок до Різдвяних та Новорічних свят – святкова ігротека.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:
“Будемо милосердними!!!”, до Міжнародного дня інвалідів – година спілкування;
Година-дискусія “Насильство в сучасній школі: як запобігти агресії…?”, до року реалізації
правопросвітницького проекту “Я маю права” - Тиждень права;
“Правила поведінки: Як не стати жертвою злочину”, до року реалізації правопросвітницького проекту
“Я маю права” - Тиждень права.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів, концерти:
Творчі зустрічі:
Зустріч з патрульними поліцейськими. Година-дискусія “Насильство в сучасній школі: як запобігти
агресії…?”, до року реалізації правопросвітницького проекту “Я маю права” - Тиждень права.
Творча зустріч з акторами Кіровоградського академічного театру ляльок.
Перегляди фільмів:
"Share Please”, до Міжнародного дня інвалідів – перегляд мультфільма про навчання дітей з обмеженими
можливостями;
“Права дитини”, до року реалізації правопросвітницького проекту “Я маю права” - Тиждень права –
перегляд мультфільма.
Вистави:
“Дарунки Миколая”, до Різдвяних і Новорічних свят – лялькова вистава.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Бібліотечний клуб читання та розваг “Сонячний промінчик на книжковій полиці”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Зима крокує, свята дарує”, до Різдвяних і Новорічних свят – виставка-календар;
“Знай свої права, дитино!”, до року реалізації правопросвітницького проекту “Я маю права” Тиждень права.
Огляди літератури:

“Хмари, небо, зірки, рай … поміж нами Миколай”, до Різдвяних та Новорічних свят – oгляд
літератури з книжкової виставки.
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;
Створення буклету в програмі Microsoft Office Publisher, з циклу заходів“Комп’ютер та
Інтернет з нуля”;
Створення привітальної листівки он-лайн з циклу заходів “Комп’ютер та Інтернет з нуля”.
Майстер-класи:

Святкова творча майстерня “Морозні візерунки”, до Різдвяних та Новорічних свят;
“Сніжинка-витинанка”, до Різдвяних та Новорічних свят – майстер-клас.

