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

документами за січень 2019 року)

Загальні питання

8 січня, в обласному центрі на меморіальному комплексі «Фортечні вали» відбувся урочистий мітинг з
нагоди 75-ї річниці визволення міста від загарбників. В урочистостях взяли участь керівництво області й
міста, представники ветеранської організації, силових структур, місцеві жителі та учні. Присутні
вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій світовій війні та співвітчизників, полеглих у
зоні АТО. До пам’ятників „Вічний вогонь”, „Багнет”, „Жертвам фашизму” та на Алеї загиблим в АТО
поклали квіти.

Кропивницькі вишивальниці Ольга Коломієць та Оксана Монзалєвська взяли участь у презентації
культурно-мистецької та соціально-політичної акції “Рушник національної єдності — соборна Україна”.
Презентація акції відбулася 21 січня у дзвіниці Успенського собору Національного Києво-Печерського
заповідника м. Киіва.

22 січня на площі Богдана Хмельницького м. Кропивницький відбувся мітинг та урочисте покладання
квітів з нагоди відзначення Дня Соборності України. В урочистих заходах з нагоди Дня Соборності
України взяли участь представники обласної та міської влади, члени громадських організацій,
студентська молодь, військовослужбовці, духовенство, жителі обласного центру. На відзначення про
історичне возз’єднання українських земель в єдину, соборну державу, та в пам'ять про українських
патріотів – українських воїнів та Героїв Майдану, які віддали свої життя за вільну та незалежну Україну,
учасники мітингу поклали живі квіти до пам’ятника Богдану Хмельницькому. Навколо площі Богдана
Хмельницького присутні утворили Коло Єдності та спільно виконали Державний гімн України.

22 січня у м. Кропивницький, до Дня Соборності України відбулася молодіжна акція “Голос Єдності з
Центру України”. В акції взяли участь студенти, школярі, активна та небайдужа молодь обласного
центру. Учасники акції утворили символічні живі ланцюги єдності відразу на трьох мостах у центрі
Кропивницького: на мосту по Великій Перспективній, по вулиці Острівській, та на пішохідному мосту
через Інгул з вулиці Пашутінської. В руках юнаки та дівчата тримали прапори, синьо - жовті стрічки та
вишивані рушники.

За значний особистий внесок у державне будівництво,культурно-освітній розвиток Української держави,
вагомі трудові досягнення, та з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки почесне звання
"Заслужений працівник культури України" присвоєне СОЛЯРУ Володимиру Іларіоновичу - директорові
міського професійного духового оркестру, місто Кропивницький.

Президент України Петро Порошенко до Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки нагородив Ратушняка
Олександра Михайловича – голову Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

29 січня, в Кропивницькому на розі вулиць Дворцової та Шульгиних відбувся урочистий мітинг із нагоди
Дня пам'яті Героїв Крут. У заході взяли участь представники влади, учасники АТO, діячі науки й
культуpи громадськість міста, учнівськаї та студентська мoлoдь. Пам'ять героїв вшанували символічною
церемонією - перев'язуванням жовто-блакитних стрічок на корзину з квітами та покладанням квітів до
пам'ятної дошки нашим землякам - братам Шульгиним, які були діячами доби Української революції
1917-1921 років. Гімн України виконав військовий оркестр 3-го окремого полку спецпризначення імені
Святослава Хороброго.



Театрально-концертне життя

26 січня у концертній залі Музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза м. Кропивницький відбувся
концерт Олександра Вороха - автора-виконавця із Києва, члена журі, організатора та почесного
гостя багатьох фестивалів авторської пісні. В концерті пролунали авторські пісні, а також було
презентовано симфонічний твір "Зірки з вікна потяга" або "Ніч в Італії", який у 2017 році став
півфіналістом Міжнародного конкурсу композиторів ім. Моріса Равеля (Італія). Організатор заходу:
клуб авторської пісні та поезії "Байгород" м. Кропивницький.

Обласна філармонія

З 9 по 19 січня – Вечори духовної музики "Різдвяні передзвони".

Під час вечорів духовної музики "Різдвяні передзвони" відбулися:

9 січня – відкриття Вечорів духовної музики, театралізоване дійство "Новороджений Христос у віках" за
участю хорів Кіровоградської єпархії УПЦ;
13 січня – Митрополича ялинка. На святковий захід були запpошені діти з усіх недільних шкіл, хpамів міста
та області, діти з обмеженими фізичними можливостями, діти-сиpоти, діти з УТОГ, а також усі бажаючі;
17 січня – Концерт "Свято Різдвяної Зорі" в рамках проекту "Діти для дітей" Дитячої філармонії;
19 січня – Концерт академічної хорової капели "Орея" Житомирської обласної філармонії;/li>

Концерт народного хореографічного ансамблю "Світанок" у двох відділеннях, присвячений 15-тій річниці
заснування колективу;

Концерт Сергія Бабкіна. Презентація нового альбому "Музасфера";

Балет "Лускунчик" у постановці "Classical Grand Ballet".

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

20 січня – прем'єра музичної казки “Всі миші люблять сир”;

Музейна справа

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

8 січня – “Зимова історія”, виставка дитячих робіт вихованців студії “ART-TIME” під керівництвом
відмінника освіти України, старшого викладача факультету дизайну Кіровоградського інституту
ВНЗ “Університет сучасних знань” Ірини Зантарії;

9 січня – презентація експозиції “На зламі епох”, до 105 - річчя з дня народження художника
Миколи Бондаренка (1914-1999);

16 січня – “Шевченкіана в зібранні Кіровоградського обласного художнього музею”, презентація
набору листівок;

17 січня – “Степова Еллада. Живописна ода рідному краю”, виставка до відзначення 80-річчя
створення Кіровоградської області. Спільний виставковий проект з Державним архівом
Кіровоградської області;

22 січня – “Схід і Захід разом: естафета національного єднання”, експозиція до 100-річчя
Соборності України;



25 січня – “Невизнаний геній”, експозиція до 155-річчя з дня народження Феодосія Сафоновича
Козачинського (1864-1922);

29 січня – “В моїй майстерні”, експозиція до 130-ої річниці від дня народження художника-земляка
Петра Покаржевського (1889-1968).

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи: майстер-клас із виготовлення сувенірів із солоного тіста; із
виготовлення сувенірів із фетру “Грайливі снігурі”;

Культурно-просвітницькі заходи:

22 січня – “Українська соборність: духовний та територіальний вимір” публічна лекція до 100-річчя
Соборності України. Лектор: Юрій Митрофаненко - кандидат історичних наук, старший викладач
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського;

23 січня – “Романсу звуки чарівні”, концерт українського солоспіву творчої молоді міста
Кропивницький. Захід відбувався в рамках проведення ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
української академічної музики “Класик-проект”, присвяченого пам’яті Юлія Мейтуса відбудеться;

25 січня – вечір пам’яті Володимира Висоцького (1938-1980). Пісенні твори великого поета
прозвучали у виконанні членів клубу авторської пісні та поезії “Байгород”. Захід відбувався в
рамках роботи “Музичної вітальні”;

26 січня – “Різномовна Україна – єдина родина”, творча зустріч з членами Національної спілки
письменників України Віталієм Бошковим та Дмитром Шуптою. Захід відбувався в рамках роботи
“Літературної вітальні”.

Краєзнавчий музей

Виставки:

3 січня – “Визволення Кіровограда від німецько-фашистських військ. Документи свідчать”,
присвячена 75-річниці звільнення Кіровограда від німецько-фашистських військ 8 січня 1944 року.
Джерельною базою виставки стали карти і схеми військових частин 2-го Українського фронту, які
брали участь у звільненні Кіровограда і його околиць у січні 1944 року;

10 січня – “Кіровоградщина - сторінки історії”, фотовиставка присвячена 80-річчю утворення
Кіровоградської області. Виставка створена з фондових матеріалів Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею та фотографій Ігоря Демчука, які висвітлюють знакові події в історії нашої
краю.

22 січня – “Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України.”, виставка до Дня
Соборності України. Виставка підготовлена Українським інститутом національної пам’яті та
видавництвом “Родовід”. Захід відбувався на базі ЦДПУ ім. В.К. Винниченка.

Культурно-просвітницькі заходи:

18 січня – презентація книги Вівсяної Інни Анатоліївни «Соборницька місія Українських Січових
Стрільців у Наддніпрянщині». Захід було проведено з метою збереження історичної пам’яті та до
відзначення 100-річчя проголошення на Софійській площі у Києві акту злуки Української Народної



Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У заході взяли участь викладачі ЦДПУ ім.
Володимира Винниченка, краєзнавці, учні гімназії імені Т. Шевченка та громадськість міста.

25 січня – “Пам’ятаємо героїв Крут”. Захід проведено з метою виховання національної
самосвідомості учнівської молоді та збереження історичної пам’яті про учасників національно-
визвольного руху у період Української революції 1917 – 1921 років. До музею цього дня завітали
учні гімназії № 5 міста Кропивницький. Старший науковий співробітник відділу історії Мельник
Володимир Юрійович розповів присутнім про передумови першої війни УНР з більшовицькою
Росією та бій на залізничній станції Крути. Розповідь супроводжувалась демонстрацією виставки,
яка показує участь наших земляків у боротьбі за українську державу. Гості музею також
переглянули документальний фільм “Недооцінений урок історії” про результати та наслідки бою
під Крутами.

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

Культурно-просвітницькі заходи:

19 січня відбулося свято Водохреща. На свято були запрошені жителі навколишніх сіл. Атмосфера
святковості, гармонії й доброзичливості, яка панувала на святі, сприяла створенню аури позитивної
енергетики, яку можна отримати тільки сповідуючи християнські цінності. Під час свята для гостей
заходу наукові співробітники заповідника-музею провели благодійні екскурсії. Захід було
проведено з метою збереження звичаїв наших пращурів як єднання українців різних поколінь.

Літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карого

Виставки:

19 січня – відбувся захід до свята Водохреща. У цей день у Свято–Хрестовоздвиженському храмі
відбулося святкове Богослужіння на честь свята хрещення Господнього. За давньою традицією
після літургії віряни хресною ходої до місцевого озера, де було проведено велике освячення води.
Свято продовжилося тематичною концертною програмою за участі аматорського колективу
“Барвінок” Розумівського будинку культури.

Літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карого

Виставки:

17 січня – “Слово сильне правдою”, виставка до 65-річчя Василя Бондаря – прозаїка, журналіста,
громадського діяча. Матеріали виставки розповідають про багаторічну та багатогранну діяльність
літератора. На виставці представлені часописи, в яких друкувалися оповідання В. Бондаря, добірка
книг письменника та численні фотографії, які висвітлюють участь В. Бондаря в літературних,
громадських, політичних заходах на Кіровоградщині.

28 січня – “Тамара Журба: доля і творчість”, виставка до 80-річного ювілею української поетеси,
члена Кіровоградської обласної організації НСПУ Тамари Журби. В експозиції представлені
світлини, що розповідають про життєвий та літературний шлях ювілярки та поетичні збірки
Т.Журби. Захід відбувався в рамках нового проекту музею “Літературний портрет” до 35-річчя
створення Кіровоградської обласної організації НСПУ.

Культурно-просвітницькі заходи:

17 січня відбулася презентація №  37, 38 літературного часопису “Вежа” за 2018 рік. Його
засновники – обласні організації НСПУ та Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка. Гості музею мали можливість поспілкуватися з головним редактором журналу, головою
Кіровоградської обласної організації НСПУ Василем Бондарем та авторами публікацій:
заслуженим журналістом України Броніславом Куманським, поетесою, перекладачем, громадською



діячкою Антоніною Корінь, відомим краєзнавцем, публіцистом Федором Шепелем. Музичним
дарунком присутнім стали виступи гітариста Микити Воробйова та студентів музичного коледжу
міста. Свої пісні також виконав керівник Новоукраїнської літературної студії “Ранок” Олександр
Антоненко.

Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

Виставки:

18 січня – “Єдиним сном, єдиним болем… Поезії Євгена Маланюка в ілюстраціях заслуженого
художника України Андрія Надєждіна”. В експозиції якої представлено понад сорок графічних
композицій та книжкових заставок, виконаних відомими кропивницьким митцем для друкованих
видань: Леонід Куценко “Dominus Маланюк – тло і постать”. - Кіровоград: Центрально-Українське
видавництво, 2001 р. (доповнене видання Київ: Гроно, 2002) та збірки поезій Євгена Маланюка
“Єдиним сном, єдиним болем…” з перекладами російською мовою Олександра Архангельського. -
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013;

Культурно-просвітницькі заходи:

18 січня – “Акт Злуки: відтворення історичної правди”, публічний показ документального фільму,
присвячений 100-річчю Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української
Народної Республіки.

Приватні галереї міста і області

Галерея “Єлисаветград” м. Кропивницький

Виставки:

25 січня – "Звичайна собі мить", всеукраїнська фотовиставка юних фотографів. На виставці
представлені 70 робіт від 47 юних фотографів з Кропивницького, Запоріжжя, Кривого Рогу,
Харкова, Бобринця, Добровеличківки, Світловодська, Новоукраїнки, а також з Китаю та Естонії.

Фестивалі

12 січня на базі Камбурліївського сільського Будинку культури Онуфрієвського району
Кіровоградської області відбувся другий районний фестиваль колядок та щедрівок “Різдвяний
передзвін”, в якому взяли участь кращі аматорські вокальні колективи: “Козачка” Успенського
сільського Будинку культури, “Вербиченька” Куцеволівського сільського Будинку культури, “Лілея”
районного Будинку культури, “Павлишанка” Павлиського селищного Будинку культури, вокальний
ансамбль Попівського сільського Будинку культури.

З 22 по 29 січня в м. Кропивницький відбувся III Всеукраїнський фестиваль-конкурс української
академічної музики “Класик-проект”, присвячений пам’яті композитора Юлія Мейтуса, у рамках
якого було проведено Всеукраїнський конкурс на краще виконання творів Ю.С. Мейтуса та
Всеукраїнський конкурс юних композиторів. Також в рамках фестивалю відбувся ІІ Всеукраїнський
конкурс-огляд творчості дослідників музичного мистецтва "Мейтусівські читання". Цього року у
фестивальних заходах взяли участь 35 учнів мистецьких навчальних закладів Кіровоградщини,
Львівщини, Хмельниччини, Черкащини. Фестивальні заходи збирали творчу громаду та гостей
міста в Народному меморіальному музеї Ю. Мейтуса “Яскрава палітра музики Юлія Мейтуса”; в
Кіровоградському обласному художньому музеї “Романсу звуки чарівні”, концерт українського
солоспіву за участі солістів обласної філармонії Олександра та Анастасії Безай; в
Кіровоградському музичному коледжі “Година української фортепіанної музики”, концерт
Олександра Козаренка - піаніста, композитора, музикознавця. Довгоочікуваною і жаданою подією
фестивалю стала “Креативна лабораторія музикознавця”, яка проходила у відділі мистецтв обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. У програмі заходу були доповіді,



презентації, творчі зустрічі з О.Козаренком, І.Сікорською, О.Ієвською. Музей К.Шимановського
підготував виставку архівних документів, збірок та книжок, присвячених Ю.С. Мейтусу. Відбулася
також презентація ІІ збірки “Твори юних композиторів - лауреатів Всеукраїнського конкурсу юних
композиторів пам’яті Ю.Мейтуса”, упорядником та редактором якої є композитор та музикознавець
Марина Долгіх. Яскравим фіналом фестивалю став авторський концерт композитора Марини
Долгіх “Коли душа творити прагне” в концертній залі музичного коледжу, в якому взяли участь
представники всіх навчальних закладів міста.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

“Два крила поезії Ірини Небеленчук” – літературна вітальня. У заході взяли участь вчителі та учні НВО
№10;

“Тетянин день (день студента)”, для студентів медичного коледжу

В рамках заходу відбулися:
- “День студента: традиції перевірені часом” – вікторина
- Розіграш сертифікату на безкоштовні 7 годин Інтернету – святкова лотерея

Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Ніч в бібліотеці - Щедрий вечір”, різдвяна бібліотечна акція.

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Крути: наша слава, наша історія”, до Дня пам’яті Героїв Крут – iнформаційне повідомлення
молодшого наукового співробітника відділу історії обласного краєзнавчого музею Андрія
Пропадущого.

Мистецькі виставки:

“Фото-кроп” – презентація підсумкової щорічної виставки фотохудожників Кіровоградської
обласної організації НСФХУ;

“Різдво у Єлисаветграді” – презентація виставки вінтажних різдвяних листівок колекціонера Юрія
Тютюшкіна;

"Позитивний настрій" – презентація 13-ї персональної фотовиставки Глєба Цуканова в рамках
роботи Орхуського центру екологічної інформації;

“Юлій Мейтус. Архівні раритети”,з фондів музею музичної культури ім. К. Шимановського –
презентація виставки в рамках ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української академічної
музики “Класик-проект” пам’яті Юлія Мейтуса та ІІ Всеукраїнського конкурсу-огляду творчості
дослідників музичного мистецтва “Мейтусівські читання”;

Кращі роботи українських архітекторів та дизайнерів, побудовані у 2018 році. “Премія
Національної спілки архітекторів України” та “Інтер-Year” – презентація виставки.

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

Перегляди фільмів:



Відкриття фестивалю “Нове Британське кіно”.Спільний проект Британської Ради в Україні разом з
“Артхаус трафік” та кіноклубом Артхаус при відділі мистецтв.
Кращі фільми-події 2017 та 2018 року:

“Вбивство священного оленя”;

Демонстрація документального фільму С.Буковського “Назви своє ім’я” до Міжнародного дня
пам'яті Голокосту. У заході взяли участь студенти Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ

Творчі зустрічі:

Творча зустріч в рамках підсумкової щорічної виставки фотохудожників Кіровоградської обласної
організації НСФХУ “Фото- кроп”;

“Письменництво: теорія і практика”, творча зустріч з письменником Василем Бондарем;

Зустріч з професором, доктором наук, уродженцем Вільшанського району Сергієм Пєтковим. Захід
відбувався в рамках роботи літературного об’єднання “Парус”;

“Різномовна Україна – єдина родина”, спільний захід обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Д.І.Чижевського з Кіровоградським обласним громадським об`єднанням болгар “Нашите хора”;

“Епідемії і як їм запобігти”, зустріч-бесіда з лікарем-епідеміологомТамарою Ланкміллєр з циклу
зустрічей “Запитайте у лікаря”;

“Креативна лабораторія музикознавця”, доповіді, презентації, творчі зустрічі з О. Козаренком, І.
Сікорською, М. Долгіх. Захід відбувався в рамках ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
української академічної музики “Класик-проект” пам’яті Юлія Мейтуса та ІІ Всеукраїнського
конкурсу-огляду творчості дослідників музичного мистецтва “Мейтусівські читання”.

Лекції:

“Концепція здоров’я багатовікової китайської медицини”, лекція-бесіда лікаря-нутріціолога Олени
Тітової;

“Микола Садовський: маловідомі сторінки життєпису корифея”, бесіда про відомого театрального
діяча для слухачів відділення краєзнавства Народної школи при Духовному центрі
Кіровоградщини.

Презентації книжкових виставок:

“Сила в єдності”, до відзначення 100-річчя Злуки Української Народної Республіки та Західно-
Української Народної Республіки і Дня Соборності України – презентація книжкової виставки.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Світи Джерома Селінджера”, до 100-річчя з дня народення Дж. Д. Селінджера , з циклу виставок
“Літературний календар”;

До 185-річчя поета Степана Руданського, з циклу виставок “Літературний календар”;

“Степан Васильченко: народний і національний”, до 140-річчя письменника Степана Васильченка, з
циклу виставок “Літературний календар”;

Й



До 95 років від дня народження Сергія Йосиповича Параджанова (1924-1990), видатного
вірменського та українського кінорежисера, з циклу виставок “Календар мистецтв;

“Цінитель слова значущого”, до 65-річчя від дня народження письменника Василя Васильовича
Бондаря;

“Подвиг непідвладний часу”, до 75-річчя звільнення м. Кіровограда від німецької окупації;

До 150 років від дня народження Івана Івановича Труша (1869-1941), українського живописця,
громадського діяча, з циклу виставок “Календар мистецтв”.

Тематичні книжкові виставки:

“Як працює Європейський Союз”, з циклу книжкових виставок “Чи багато ми знаємо про Європу”
в рамках роботи Центру європейської інформації;

“Імунопрофілактика – щит від хвороб”;

“Повернення правди”, захист прав політичних в'язнів;

“На здобуття обласної літературної премії ім. Є. Маланюка”;

“Голокост – лихо століття”, до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту – виставка-спогад;

• “Краєзнавчий вісник”, щомісячна виставка за сторінками Календаря пам`ятних дат
Кіровоградщини на 2019 рік;

“Книжковий арсенал — 2019”;

“Слова, слова, слова…”

“Йога: ваш шлях до досконалості”;

“Всесвітній день допомоги хворим на проказу”, з циклу виставок “Медичний календар”.

Огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

“Крути: історія української нескореності”, до Дня пам'яті героїв Крут – відкритий перегляд;

"Сила в єднанні”, до Дня Соборності України – огляд книжкової виставки;

“Микола Садовський: маловідомі сторінки життєпису корифея”– огляд сучасної літератури про
відомого театрального діяча для слухачів відділення краєзнавства Народної школи при Духовному
центрі Кіровоградщини;

“Різдво розкриває серця!”, до свята Різдва Христового – відкритий перегляд;

“Відчиняйте двері — йде Миколай” – відкритий перегляд до Дня Святителя і чудотворця Миколая.

Клубна діяльність:

Клуб розмовної англійської мови “Reading Club with Bill Thompson ” – тематичні засідання: “The
magic of everyday life”;“Unusual festivals around the world”;“Bridget Jones Diary”;

Клуб розмовної англійської мови “ Speaking club with Gail Nealy ” – тематичні засідання: “How to
overcome your biases?”,“Online social change ”,“Ecotourism a danger to wildlife”,“In Time”;



Клуб розмовної англійської мови “ Movie Club with Inna” – тематичні засідання: “Serendipity”,“No
Reservations”,“Bridget Jones Diary”,“ Bridget Jones Diary – 2”;

Клуб розмовної англійської мови “ Speaking Club with Bill Thompson” – тематичні засідання: “The
US needs paid family leave — for the sake of its future”,“National Religious Freedom Day”,“Martin Luter
King’s Day”,“Love Makes the World Go Round”;

Клуб народних ремесел “Ниточка” – засідання членів клубу, обговорення відкриття лютневої
творчої виставки;

Засідання творчого об’єднання “Парус”;

Засідання творчого об’єднання “Степ” – обговорення збірки поезії Наталії Шмітке;

Клуб інтелектуальних ігор: тренувальні заняття з шахів “Мистецтво інтелектуальної гри”.

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

Тренінги:

“Вчителі – агенти змін”. Тренінг та творча майстерня для вчителів-лінгвістів спільно з КОІППО
ім.В.Сухомлинського та Центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти
міської ради м. Кропивницький (ЦМСПС);

Заняття з англійської мови за програмою AISEK;

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

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“З днем народження, Кіровоградщино!”, до 80-річчя з дня створення Кіровоградської області –
інформаційна година;

“З Україною в серці” – усний журнал;

“Стів Джобс: геній і борець”, з циклу заходів “Люди, що змінили світ” – інформ-досьє.

Мистецькі виставки:

“Диво, створене власноруч”, виставка творчих робіт студентів фізико-математичного факультету
ЦДПУ ім.В.Винниченка.

Інтерактивні масові заходи:

“Ой прийдуть до тебе три празники в гості” – розважально-пізнавальна програма з циклу заходів
“Повір у себе”;

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

Презентації книг:



“Бригантина юности моей”, презентація книги письменниці Т.Березняк, члена обласного
літературного об’єднання “Степ”.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Літературний клуб “Ліра”:

Художня майстерня з письменницею Оленою Горобець.

Клуб “Профі”:

Зустріч із заслуженим журналістом України Ігорем Миколайовичем Демчуком;

“Здоров'я — усьому голова” – зустріч із валеологом.

Бібліопроект “Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”:

“День Соборності в історії й сьогоденні”– урок єднання;

“Крути: вікопомний урок історії ” – історичний екскурс.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Життя як кіно, кіно як життя”, до 95-ої річниці від дня народження С. Параджанова;

“Людина, яка сама себе створила”, до 75-річчя від дня народження А.Короткова педагога, хореографа;

“Наближення до історичної правди”, до 100-річчя проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР;

“Кіровоградщина: шляхами історії ”, до 80-річчя створення Кіровоградської області;

“Моральні уроки прози В. Бондаря”, до 65-річчя від дня народження;

“Чародій музики: С. Людкевич”, до 140-річчя від дня народження композитора;

“Українська революція: події, факти”, до 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років;

“Вшановуємо подвиг земляків”, до Дня визволення м. Кропивницького від нацистських окупантів.

Тематичні книжкові виставки:

“Зима на полотнах художників”;

“Нові часи – нові герої”, загиблі герої АТО Кіровоградщини;

“Україна – НАТО: час зближення”;

“Юридичний компас для молоді”;

“Особистість на тлі епохи”, виставка однієї книги Г. Гордасевич

“Степан Бандера: людина і міф”;

“Крим: дорога тисячоліть та сьогодення”;

"Краса, що зігріває”, книжкова виставка-ілюстрація.



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

Бібліотечні уроки:

“Пам’ять заради майбутнього”, голокост в Україні – урок пам’яті.

Тренінги:

“Ми за здоровий спосіб життя” – тренінг.

Майстер-класи:

“Різдвяний янгол” - майстер-клас з бісероплетіння.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“Читацьке Різдво”, акція до новорічних і різдвяних свят;

“Зійшла зоря над Віфлеємом”, до новорічних і різдвяних свят – обрядовий калейдоскоп;

“Смачна кутя – гучна коляда”, до новорічних і різдвяних свят – конкурс колядок. Захід відбувався в рамках
циклу заходів “Народознавча вітальня”;

“Птиці в годівниці” – eкологічна акція в рамках циклу заходів “На допомогу зимуючим птахам”;

“Ми – єдина держава, ми – єдиний народ”, до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки – історико-патріотична гра;

“Символи моєї землі”, до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки – акція зі створення плакату-карти;

“Символи моєї землі”, до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки – акція зі створення плакату-карти;

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“Сторінками історії рідного краю”, до 80-ї річниці утворення області – історичний репортаж.

Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “Крамничка тітоньки Мальви”, до новорічних і
різдвяних свят;

Голосне читання казки Л.Ворониної “Знайомий сніговик”, до Всесвітнього Дня Сніговика.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Мій край, мій народ, моє минуле”, до 80-ї річниці утворення області;

“В краю лелек і журавлів”, до 80-ї річниці утворення області;

“Соборність: єднання духовності і сили”, до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки;



“Україна під стягом соборності”, до Дня Соборності України;

“Зима крокує, свята дарує ”, до новорічних і різдвяних свят – виставка-календар.

Тематичні oгляди літератури:

“Зимові сюжети - білі силуети”, до Різдвяних та Новорічних свят – oгляд літературної експозиції.

Тематичні перегляди літератури:

“Снігова фортеця”, до Всесвітнього Дня Сніговика – викладка літератури;

“В безсмерті Вітчизни навіки живі”, до 75-ї річниці визволення міста від німецько-
фашистських загарбників – книжкова викладка;

“Героїв імена у пам’яті народу”, до 75-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських
загарбників – книжкова поличка.

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

Тренінги:

Основи комп’ютерної грамотності – індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо
переміщеними особами “Комп’ютер доступний кожному”;

Iндивідуальні 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:

“Веселі сніговички”, до Всесвітнього Дня Сніговика – майстер клас;

“Будь видимим!”, до Всесвітнього Дня Сніговика – творча майстерня з виготовлення флікерів.


