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

документами за березень 2019 року)

Загальні питання

28 березня на черговому засіданні колегії департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації були розглянуті наступні питання:

1. ”Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної
державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів
місцевих рад в органах, установах та закладах культури і мистецтв області у ІІ півріччі 2018 року”.

2. ”Про стан виконання програми економічного і соціального розвитку у галузі “культура”
Кіровоградської області за 2018 рік”.

3. ”Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту культури, туризму та
культурної спадщини обласної державної адміністрації, закладів культури і мистецтв обласного
підпорядкування, відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад у ІІ півріччі 2018 року”.

4 березня, на площі перед міською радою Кропивницького святкували Колодія – світле і тепле свято, яке
в Україні традиційно відзначається в останній тиждень перед великим постом. У народі свято також
називається Масниця і супроводжується обрядами, пов’язаним із проводами зими і зустріччю весни, і
має характер загального примирення, злагоди та всепрощення. У святкуванні взяли участь учні та
викладачі шкіл естетичного виховання, загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці дитячо-
юнацьких клубів, творчі колективи, спортсмени, дошкільні заклади та заклади профтехосвіти, а також
торгівельні заклади обласного центру. Гостей свята частували варениками, налисниками та млинцями, а
ще різними смаколиками, гарячими напоями, українськими стравами, святковими пряниками та
медовими пастами.

9 березня, урочистим мітингом і покладанням квітів у м. Кропивницький вiдзнaчили 205-ту річницю вiд
дня нaродження Тaрaсa Шевченкa. В урочистостях взяли участь представники обласної та міської влади,
студентська молодь та громадськість міста. Цього дня біля пам’ятника Тарасу Шевченку лунала поезія
великого Кобзаря у виконанні виклачів і студентів ЦДПУ iменi В. Винниченка та ЦНТУ, місцевих поетів
та акторів театру iменi Марка Кропивницького;

Керівник народного аматорського театру ПК “Світлопільський”, член Спілки театральних діячів України,
Почесний громадянин Олександрії Дзбановський Юрій Ігорович отримав Почесну відзнаку Міністерства
культури України “За багаторічну плідну працю в галузі культури”. Вручення нагороди відбулося 9
березня 2019 під час триває 60-го ювілейного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів
“Театральна весна Кіровоградщини” у ПК “Світлопільський” після показу вистави “За двома зайцями”.

15 березня місто Кропивницький відвідав український актор, телеведучий та режисер Ахтем Сеїтаблаєв.
Режисер кінострічки “Кіборги”, яка розповідає про військових, що боронили Донецький аеропорт,
зустрівся із спецпризначенцями 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго. Також в актовій
залі Центральноукраїнського педагогічного університету відбулась творча зустріч митця з
прихильниками, під час якої режисер продемонстрував тізери до своїх фільмів – “Хайтарма”, “Чужа
молитва”, “Кіборги” та тізер фільму “Захар Беркут”, який лише готується до виходу на екрани.

20 березня у приміщенні медичного коледжу ім. Мухіна відбудвся четвертий благодійний книжковий
аукціон на підтримку підопічної фонду "Дивожиття" Елі Яригіної. Головний організатор серії



благодійних книжкових аукціонів у Кропивницькому - журналіст обласного тижневика "Народне слово"
Роман Любарский;

21 березня, в день народження Якова Паученка вручили обласну премію у галузі архітектури, геральдики
та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені українського архітектора. Шістнадцята
церемонія нагородження лауреатів та учасників обласної премії відбулася в художньо-меморіальному
музеї О.Осмьоркіна. Цьогоріч премія вручалася лише у номінації “декоративно-ужиткове мистецтво”.
Лауреатом премії стала Людмила Кривенко – майстриння декоративно-ужиткового мистецтва, учасниця
всеукраїнських, міжнародних, зарубіжних виставок та фестивалів декоративно-ужиткового і
текстильного мистецтва за творчі роботи в техніках печворку, клаптевого шиття, арт-квілту, в основі яких
народні традиції текстильної мозаїки, що активно впроваджуються в сучасному декоративно-ужитковому
мистецтві як фольклорний романтизм;

23 березня у Центральній міській бібліотеці м. Кропивницький відбулася тиха вечірка "Good Silent Party".
Гість вечірки – письменник, лідер гурту “Жадан і Собаки” Сергій Жадан. Захід відбувався в рамках
всеукраїнської акції на підтримку бібліотек і молодіжних ініціатив фонду “Відродження”;

Виставка дитячих малюнків, створених учасниками всеукраїнського конкурсу “Щаслива дитина-квітуча
Україна”, який проводить галерея “Єлисаветград”, відбудеться у місті Марсель у галереї "Capitale &
Victor". Галерея "Capitale & Victor" належить відомому французькому художнику-імпресіоністу, який
народився у Кіровограді Геннадію Гребньову (творчий псевдонім - Віктор Орлі).

Театрально-концертне життя

7 березня – концерт Сергія Колчина та вокально-інструментального ансамблю “Мрія”;

17 березня – концерт народного фольклорного ансамблю “Ексампейя” з новою програмою “Колодій.
Зустріньмо весну разом!”;

28 березня – концерт ска-панк-рок гурту "Жадан і собаки";

29 березня – концерт гурту "Сектор Джазу";

30 березня – спільний концерт треш-метал колективу з Австралії "Tempest Rising" та гурту "Lost Wаnder" з
м. Кропивницький.

Обласна філармонія

Благодійний концерт “Янголи життя” на підтримку онкохворих дітей Кіровоградщини. У заході взяли участь
артисти філармонії та талановиті діти нашого міста.Організатори заходу:Регіональний благодійний фонд
"Відкрита Україна" та Міжнародний благодійний фонд "Янгол Життя";

Шоу "Міс принцеса Кіровоградщини-2019"

"Весняне рандеву", святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня за участю
творчих колективів та солістів філармонії;

“Щасливе дитинство – це друзів багато”, благодійний концерт. У заході взяли участь хореографічний
ансамбль “Росинка” та студія вокального мистецтва “Антарес”;

Концерт зразкового хореографічного ансамблю "Олена", присвячений десятиліттю колективу;

Концерт грузинського ансамблю народного танцю "Сухішвілі";

"Шлях до Тараса", шевченківські читання. У заході взяли участь народний артист України Анатолій
Паламаренко; лауреат міжнародних конкурсів, ансамбль бандуристок "Мальвочки"; володарка Гран-прі
міжнародного фестивалю "Тріум-фест" Ірина Погребняк; академічний театр музики, пісні і танцю "Зоряни";



"Весна, молодість, краса", міський фестиваль бьюті-індустрії. У заході взяв участь переможець шоу X-
фактор Дмитро Бабак;

Концерт творчого дуету “Брати Шумахери”;

Концерт Сергія Михалка “Всем девчонкам нравится”;

Концерт Олега Скрипки у супроводі НАОНІ-оркестра;

Головний конкурс краси нашого регіону "Міс Кропивницький 2019". Захід проводиться під егідою
Національного комітету "Міс Україна". Організатор: конкурсу: модельна агенція "Стиль моделс";

Ювілейний концерт гурту "Ненсі".

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

Вистави:

3 березня – гастролі театра ім. М.А. Булгакова. Вистава “Собаче серце”, за п’єсою М. Булгакова. Постановка
Валерія Золотухіна;

6 березня гастролі театру "Чорний квадрат". Вистава “6 соток пристрасті, або До і після сексу: Дачні історії
”;

7 березня – прем’єра “Обережно - жінки!”, за п’єсою білоруського драматурга А. Курейчика.

Концерти:

14 березня – Концерт скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва з новою програмою “Один день в Парижі”.

Академічний обласний театр ляльок

21 та 23 березня – прем'єра вистави-фантасмагорії для дорослих "Станція або Розклад бажань на
завтра", за п’єсою сучасного українського драматурга Олександра Вітра.

Просвітництво. Аматорство.

9 березня народний аматорський театр Палацу культури “Світлопільський” м.Олександрії
представив на розсуд глядачів одну з найпопулярніших українських класичних комедій Михайла
Старицького “За двома зайцями”. Постановка Юрія Дзбановського;

З нагоди Міжнародного жіночого свята 8 Березня у Маловисківському районному Будинку
культури відкрито виставку “Лялькові веснянки”. На ній представлено 106 самобутніх ляльок,
виготовлених у різних стилях та техніках. Це різновид ляльок мотанок, сувенірні та обрядові,
ляльки тільди, панчішні ляльки, ляльки, плетені крючком та спицями. Їх автори – відомі на
Маловисківщині майстрині та ті, хто тільки починає працювати у цьому напрямку;

12 березня у Меморіальному парку Слави м. Долинської відбувся мітинг-реквієм з нагоди 75-ої
річниці визволення Долинського району від нацизму у Другій світовій війні. Хвилиною мовчання
та покладанням квітів присутні вшанували пам’ять тих, хто загинув, захищаючи нашу землю від
фашистських загарбників.

14 березня в рамках проведення заходів з нагоди святкування 80-річчя утворення Кіровоградської
області у приміщенні обласного Центру народної творчості відбулося відкриття виставки
декоративно-ужиткового, образотворчого та фотомистецтва “Майстри “Дивосвіту” – ювілею
області”;



У Маловисківському районі підведені підсумки творчих звітів сільських клубних закладів. Вони
відбувалися в рамках культурно-мистецького проекту “Творчі звіти”, який проводиться на
Маловисківщині сьомий рік поспіль;

На базі Долинського районного Будинку культури відбулося свято “Гей, на Масляну!” У святковій
програмі взяли участь кращі народні аматорські колективи району, які порадували глядачів
веселими піснями та запальними танцями. В рамках заходу було проведено конкурс млинців, а
бажаючі позмагатися мали змогу проявити свої здібності у конкурсах та іграх;

20-21 березня на базі обласного Центру народної творчості відбувся семінар-практикум з розвитку
музичного жанру в клубних закладах області. В ньому взяли участь методисти районних будинків
культури та керівники аматорських музичних колективів цього напрямку.

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

1 березня – "Майстер натюрморту", до 75-річчя з дня народження члена Національної спілки художників
України Віктора Перепічая;

5 березня – “Весна та жінка”, відкриття виставки художніх творів за участі обласного осередку Національної
спілки художників України;

6 березня – “Шевченко з нами”, експозиція до 205-ої річниці від дня народження українського поета,
художника, мислителя Тараса Шевченка (1814-1861). Виставка організована спільно з міською дитячою
художньою школою імені О.О.Осмьоркіна м. Кропивницький;

26 березня – експозиція до Міжнародного дня театру;

27 березня – “Майстер історичної мініатюри”, експозиція робіт Володимира Крутоуса.

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення вітальної листівки з паперу “Весняні
квіти”; із петриківського розпису; із виготовлення квітів з кольорового паперу; майстер-клас із
писанкарства; з виготовлення виробів із фетру “Великодній кошик”.

Культурно-просвітницькі заходи:

14 березня – “Як боролося Закарпаття…”, публічна лекція до 80-річчя незалежності Карпатської
України. Лектор: Юрій Митрофаненко - кандидат історичних наук, старший викладач
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського;

21 березня – творча зустріч з архітектором та художником Наталією Соловйовою;

23 березня – “Ідеальні переговори: як заключати угоди вигідні всім”, тренінг. Тренінг проводив Ігор
Чорний, координатор Центру громадянської дипломатії.

Літературні та музичні вечори:

Музична вітальня:

23 березня – “Біль вдосконалення або шлях до світла”, бард-опера Олега Кар'єва з нагоди ювілею
виконавця.

Краєзнавчий музей



Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

6 березня – “З Шевченком крізь роки”, виставка з нагоди 205 річниці з дня народження та 157-річчя
від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка.

14 березня – “Донбас: переPROчитання образу”, інформаційно-просвітницька виставка
підготовлена Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії
України. На виставці представлені маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву
громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з
Державного архіву Донецької області.

Культурно-просвітницькі заходи:

19 березня – консультація-практикум з питань проведення звірення наявності предметів і
матеріалів науково-допоміжного фонду в музейних закладах області для директорів музеїв області.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Культурно-просвітницькі заходи:

11 березня – “Мотиви весни”, захід до Міжнародного дня прав жінок і миру;

Літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карого

Виставки:

4 березня – “Війна за свободу Болгарії 1877-1878 рр. у творах художників ХІХ-ХХІ ст. та спогади про
війну її учасника Миколи Садовського”, виставка фоторепродукцій картин. Серед представлених
репродукцій - дев’ять робіт уродженця Малої Виски заслуженого художника України Петра Оссовського,
чий дід визволяв Болгарію.

Культурно-просвітницькі заходи:

4 березня – “Болгарська весна”, культурно-просвітницький захід, з циклу заходів до 245-річчя з часу
переселення болгар на Вільшанщину. Захід відбувався в рамках спільного проекту з обласною
громадською болгарською організацією “Нашите хора” до Дня визволення Болгарії від османського іга та
болгарського свята весни “Честите баба Марта”.

5 березня – “До джерел Шевченкового слова”, до дня народження Тараса Шевченка. Захід відбувався в
рамках проекту “Урок літератури в музеї”.

25 березня – “Я лишусь для вас піснею…”, до дня народження заслуженого працівника культури України,
журналіста і літератора, автора двох книг, одна з яких висувалася на премію імені Євгена Маланюка,
гумориста, мисливця й рибалки Миколи Левандовського.

Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

Виставки:

1 березня – “Українське бароко в витинанках Ольги Коломієць”, персональна виставка творів
художниці Ольги Коломієць із серії “Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та
вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка”. На виставці
представлені 27 витинанок з серій: “Птахи”, “Козаки” і “Художня спадщина”, які в переважній
більшості є сучасними авторськими інтерпретаціями знакових творів українського образотворчого
та декоративного мистецтва.



6 березня – “Шевченкіана в екслібриси Василя Хвороста”, до 205-ї річниці від дня народження
Великого Кобзаря. Експозицію тематичної виставки складають графічні твори відомого
українського художника і педагога заслуженого працівника культури України Василя Хвороста
(1936-2014), передані у фондове зібрання музею його сином Андрієм Хворостом після закінчення
виставки “Різцем і пензлем”, присвяченій 80-річчю від дня народження художника, яка
експонувалась в музеї в 2016 році.

15 березня – “Грані творчості”, виставка художніх робіт студентів кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну факультету мистецтв ЦДПУ ім. В. Винниченка. Захід відбувався в рамках
музейного молодіжного арт-проекту “Нова генерація”. Роботи студентів представлені різними
видами, жанрами, техніками образотворчого мистецтва, як традиційними, так і пошуковими, що
дає можливість розкрити і представити нові грані вже відомих речей.

28 березня – “Мені!”, персональна виставка скульптурних мініатюр члена Українського
Геральдичного Товариства Володимира Крутоуса. Експозицію нинішньої персоналії складають
понад сто мініатюр із серій: “Янголи-охоронці”, “Козаки” та “Історична портретна галерея”,
створених у 2013-2019 роках. Доповнюють виставку кольорові фото Володимира Крутоуса різних
років, що презентують його на виставках декоративного мистецтва та під час роботи на
телебаченні, а також інсталяція “Майстерня митця” з предметів творчої праці та інших матеріалів,
що використовуються митцем під час створення мініатюр.

Культурно-просвітницькі заходи:

14 березня – майстер-клас художниці члена Національних Спілок художників і майстрів народного
мистецтва України Ольги Коломієць в залі, де експонується її персональна виставка творів
“Українське бароко в витинанках Ольги Коломієць” в рамках нового музейного арт-проекту
“Лауреати обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-
прикладного мистецтва імені Якова Паученка”.>

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”:

Виставки:

1 березня – “Тетянин День”, персональна виставка художника Анатолія Шаповалова до 70-річчя з
дня народження;

22 березня – "Запах весни", виставка натюрмортів харківських художниць Каріни Волошко та
Наталії Третьякової .

Фестивалі

13-14 березня на базі центру дитячої та юнацької творчості м. Кропивницький відбувся обласний
відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу – фестивалю аматорської дитячої пісні "Об'єднані
піснею". В конкурсі взяли участь 50 виконавців з 24 районів області віком від 6 до 17 років. Це були
і вокально-хорові колективи, і ансамблі, солісти, вокалісти. Переможці регіонального туру
змагатимуться у фіналі за звання найкращого народного співака України;

20 березня, напередодні Всесвітнього дня поезії, в літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-
Карого відбувся І міський фестиваль “Антологія молодої поезії ІІІ тисячоліття”. У заході взяли
участь представники різних літературних течій і напрямків: реалізму; модернізму; постмодернізму.
Серед конкурсантів переможці літературних конкурсів “Сокіл степів” та імені Валерія Гончаренка,
члени обласних ЛІТО та студій: “Степ”, “Парус”, “Євшан”, “Ранок” поети-піснярі, перекладачі,
гумористи. За умовами фестивалю учасники виступили в двох номінаціях: візитівка (міні-розповідь
про себе та три твори на вибір - вірші чи пісні; конкурс на кращий твір про поезію (пісню, музику



чи будь-який інший вид мистецтва). На фестивалі поезія звучала українською, білоруською,
болгарською, російською, іспанською, польською, литовською мовами. Учасники й гості внесли
пропозиції щодо проведення майбутніх подібних фестивалів, на яких повинна звучати різномовна
поезія і пісня.

1-5 березня на базі Кропивницького музичного коледжу та музичних шкіл № 2 ім. Ю.С.Мейтуса і
№  1 ім. Г.Г.Нейгауза відбувся ХХІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних
музичних інструментах “Провесінь”. Цього року у фестивалі взяли участь близько 230 учасників з
більш ніж 100 мистецьких шкіл з 22 областей України. У рамках фестивалю відбулися концерти,
майстер-класи та конкурси серед учнів та студентів музичних шкіл та коледжів. Гостем свята став
баяніст, народний артист України лауреат міжнародних конкурсів Сергій Грінченко.

19 березня в місті Кропивницький проходив третій заключний тур обласного конкурсу виконавської
майстерності “Паросток” серед учнів мистецьких закладів Кіровоградської області.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“8 годин безкоштовного Інтернету ”, акція до Міжнародного жіночого дня.

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

Людина-не товар: протидія торгівлі людьми, шляхи запобігання злочину” – iнформаційно-просвітницька
година для студентської молоді.

Інтерактивні масові заходи:

“Письменники про письменництв”, до Всесвітнього дня письменника – літературні зустрічі;

“Жінка-весна” – тематична зустріч для підопічних Територіального центру соціального
обслуговування Подільського району м.Кропивницького;

“Безпека нехарчової та харчової продукції. Актуальні питання”, до Всесвітнього дня захисту прав
споживачів – інформаційна платформа;

“Поезія – музика слів”, до Всесвітнього дня поезії – гурман-вечір з циклу заходів “Літературний
капінг”;

“Туберкульоз, ВІЛ-інфекція, СНІД: профілактика захворювань”, до Всесвітнього дня боротьби із
захворюванням на туберкульоз для студентів Медичного факультету №2 Донецького національного
медичного університету та медичного коледжу;

“Кіровоградська область. 80 років в історії Центральної України”, регіональна історико-краєзнавча
конференція. Організатори: відділ краєзнавства ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, історичний факультет
ЦДПУ ім.В.К.Винниченка;

“Весна та осінь генія землі: поезію Т.Г.Шевченка читає Микола Барабуля”, до 205-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка – літературно-музична композиція;

“Вода для всіх”, до Всесвітнього дня водних ресурсів – інформаційна платформа. У заході взяли
участь фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області, Департаменту
екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічної служби, Держпродспоживслужби,



науковці, співробітники компанії мережевого маркетингу відомого бренду водних фільтрів,
представники громадських організацій екологічного спрямування;

“Декоративне мистецтво та народні промисли нашого краю” – день фахівця для вчителів трудового
навчання, слухачі курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.
В.О.Сухомлинського.

Мистецькі виставки:

“Молодь тестує якість – 2019”, конкурс дитячого малюнка;

“Замуркотлива весна”, до всесвітнього дня кота – виставка виробів ручної роботи майстринь
громадської організації “Єлисаветградський узвіз”;

“Квантовий стрибок Шевченка”, до 205-ї річниці з дня народження Т. Шевченка. Спільний проект
київського ілюстратора Олександра Грехова та Національного музею Тараса Шевченка (Київ) –
виставка картин. Захід відбувався за підтримки Молодіжної ради м.Кропивницький;

“Вишивка – моє життя”, відкриття персональної виставки

майстрині клубу народних ремесел “Ниточка” Олени Новікової ;

“Лялькові сузір'я”, до Міжнародного дня лялькаря – презентація виставки творчих робіт народних
майстринь клубу “Єлисаветградський узвіз”, студентів училища № 18, студентів Кропивницького
професійного ліцею сфери послуг і торгівлі.

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

Перегляди фільмів:

“Фестиваль українського кіно”

Відеоперегляди відбулися завдяки компанії “Артхаус Трафік”. 
Покази фільмів в рамках кінофестивалю:

“Донбас”, реж.: Сергій Лозниця, Україна, Німеччина, Франція, Нідерланди, Румунія, 2018;

“Брама”, реж.: Володимир Тихий, Україна, 2017;

“Стрімголов”, реж.: Марина Степанська, Україна, 2017;

“Іній”, реж.: Шарунас Бартас, Україна, Литва, Франція, Польща, 2017;

“Коли падають дерева”, реж.: Марися Нікітюк, Україна, 2018;

“Герой мого часу”, реж.: Тоня Ноябрьова, Україна, 2018;

“Гірська жінка: на війні”, реж.: Бенедикт Ерлінґссон, Франція, Ісландія, Україна, 2018.

Відеоперегляд:

”Холодна війна”,реж.: Павло Павліковський, Польща, Франція, Велика Британія, 2018

Екскурсії:



Концерти:

“Пісня буде поміж нас”, музичний вечір сучасної класики. У заході взяди участь: Ольга Терещенко,
Наталя Шевченко, Олена Коваленко.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Всесвітній день імунітету”, з циклу виставок “Медичний календар”;

“День нефролога”, з циклу виставок “Медичний календар”;

“День фтизіатра ”, з циклу виставок “Медичний календар”;

“Всесвітній день боротьби з глаукомою”, з циклу виставок “Медичний календар”;

“Нехай же квітне Україна у пісні й славі Кобзаря”, до 205-ї річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка;

До 70 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка (1949-1979), українського поета
та композитора з циклу виставок “Календар мистецтв”;

“Світоч єврейської літератури з українським колоритом”, до 160-річчя Шолома Алейхема з циклу
виставок “Літературний календар”;

“Король і казкар Юрій Олеша”, до 120-річчя від дня народження Юрія Карловича Олеші;

"Артільний батько”, до 160 річчя від дня народження Миколи Васильовича Левицького (1859
-1936), громадського діяча, поета;

“Іван Мазепа – славетний гетьман України”, до 380 річчя від дня народження Івана Мазепи;

“Ходить сон біля вікон”, до Міжнародного дня сну;

До 215 років від дня народження Йогана Штрауса (батька) (1804-1849), австрійського композитора,
скрипаля й дерегента, засновника музичної династії Штраусів з циклу виставок “Календар
мистецтв”;

“Туберкульоз: чи можливо його зупинити?”, до Міжнародного дня боротьби із захворюванням на
туберкульоз;

“Яскравий спалах далекої зірки”, до 125-річчя від дня народження Юрія Дарагана;

“Творчий подвиг Докії Гуменної”, до 115-річчя Д. Гуменної з циклу виставок “Літературний
календар”.

Тематичні книжкові виставки:

“Питна вода в Україні: проблеми і перспективи”, в рамках роботи Орхуського центру екологічної
інформації – віртуальна книжкова виставка;

“Україна-НАТО: співробітництво заради безпеки”;

“Гендерна толерантність”, в рамках роботи обласного інформаційно-консультативного гендерного
центру;



“Книжковий арсенал – 2019” –книжкова виставка нових надходжень;

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

“Слова, слова, слова…”.

Tематичні перегляди літератури:

“Таємниці жіночого світу”, до Міжнародного жіночого дня – відкритий перегляд;

“Поетичні перлинки”, до Всесвітнього дня поезії – відкритий перегляд.

Клубна діяльність:

Клуб розмовної англійської мови “ Speaking club with Gail Nealy ” – тематичні засідання:
“Relaxation”,“Advantages and disadvantages of the Internet”;

Клуб розмовної англійської мови “Movie Club with Inna” – тематичні засідання: “Suite Francaise”,“
Education Abroad: pros and cons”,“Racism in sport”,“The Duchess”;

Клуб розмовної англійської мови “ Speaking Club with Bill Thompson” – тематичні засідання:
“Manipulation”,“Save the Planet”,“The Invisible Woman”,

“The Necessary Job”, “The King’s Speech”,“Racism in the USA”;

Засідання творчого об’єднання “Парус”;

Засідання творчого об’єднання “Степ”;

Засідання Вищої народної школи – краєзнавче засідання “Архітектор Олександр Лішневський –
творець архітектурного обличчя Єлисаветграда”;

Засідання Вищої народної школи – краєзнавче засідання “Юліан Панич – видатний кінорежисер”;

Засідання Вищої народної школи – тематичне засідання “Міжнародний жіночий день – свято
весни”;

Засідання творчого об’єднання “Степ”– тематичне засідання “Творчий звіт поета Миколи
Голованова”;

Засідання Вищої народної школи – тематичне засідання “Тарас Шевченко. Святкування 205-річниці
від дня народження”;

Засідання польського мовного клубу – тематичне засідання “Спілкуємось польською про Польщу і
поляків”;

Засідання громадського об’єднання екскурсійно-інформаційного центру;

Засідання ГО “Єлисаветградський узвіз”;

Засідання клубу народних ремесел “Ниточка”;

Засідання клубу “ Муза”.

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



Тренінги:

Тренінг “Електронне урядування”;

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

Творчі заняття:

“Профілактика ВІЛ/СНІДу” – інтерактивне заняття для студентів Кропивницького інженерного
коледжу при ЦНТУ;

“Як протистояти стресу” – інтерактивне заняття. Лектор: Оксана Клеменченко, практикуючий
психолог.

Майстер-класи:

“Солодкі букети”, до Міжнародного жіночого дня – цикл майстер-класів із виготовлення квітів з
цукерками для учнів ЗОШ №26.

Науково-методична діяльність:

“Нові бібліотечні послуги з використанням інформаційних технологій”, вебінар;

“Стан публічних бібліотек регіону в сучасних умовах: підсумки та перспективи розвитку”,
розширена рада директорів обласних бібліотек.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Стиль життя – здоров’я” – день інформації;

“Секрет Коко”, із циклу заходів “Люди, що змінили світ” – інформ-досьє;

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

“З Україною в серці” – усний журнал

“Біоміметика: беремо досвід у природи” – інформаційна година;

“Історія футболу: гра реальна і віртуальна” – слайд-бесіда;

“Стежками творчої долі Кобзаря” – слайд-бесіда;

“Мистецтво, що зцілює” – година прекрасного;

“Номофобія – хвороба ХХІ століття” – година роздумів;

“Бути собою. Оскар Уальд ” – година роздумів;

Інтерактивні масові заходи:

“Ліна Костенко. Чарівний світ поезії” – година поезії;

“Масляна весну закликає” – розважально-пізнавальна програма;



“Мова – диво-інструмент” – слайд-бесіда-вікторина;

“Кіровоградщина, одна, що є” – віртуальна екскурсія;

“Масляну гуляємо – весну зустрічаємо” – конкурсна програма;

“Трагедія і тріумф Марії Башкірцевої” – мистецько-літературний вечір;

“Найцікавіші бібліотеки світу” – віртуальна мандрівка;

“Творець архітектури : Яків Паученко”, до 80-ої річниці створення Кіровоградської області – вечір-
вшанування з циклу заходів “Відомі імена в історії краю”;

“Тарас Шевченко й одвічна жіноча таїна”, до 205-ї річниці від дня народження поета – вернісаж
жіночих портретів в рамках Дня інформації “Історія України в особах”.

Мистецькі виставки:

“Весняні барви” – презентація творчих робіт майстрині Ірини Тисак у техніці “вовняна
акварель”;

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

Лекції:

“400 років українському театру” – публічна лекція В. В. Неволова, театрознавця, голови Київської
обласної організації Товариства “Знання” України;

Творчі зустрічі:

Зустріч з С. І. Драч, акушером-гінекологом Комунального закладу “Обласний центр планування
сім’ї та репродукції людини” відділення “Клініка дружня до молоді”;

“Василь Бондар – людина і письменник” – зустріч з головою обласної спілки письменників
Кіровоградської області (із циклу мотивуючих зустрічей публічних осіб з молоддю міста
“Кропивницький надихає” (#krinspiration), до 80-ої річниці створення Кіровоградської області);

Зустріч з харківським письменником та музикантом С. Жаданом та презентація його нової книги;

Творчий вечір літературознавця, письменника, громадського діяча В. Панченка та презентація його
книг.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

“Повість про Миколу Зерова” – презентація книги В. Панченка

“Антена” – презентація книги С. Жадана.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Літературний клуб “Ліра”:

Майстер клас від В. Левицького;

Художня майстерня з О. Буяновою.

Клуб “Happi-майстерня”:



“Орхідея” – майстер-клас з виготовлення квітів з фоамінару від Наталії Петричук

Лекторій “Молодь і право”:

“Стоп булінг” – зустріч із фахівцями Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській
області;

Бібліопроект “Креативна середа” :

Творчий вечір Михайла Радкевича .

Бібліопроект “Школа інформаційного комфорту”:

“Не дозволяй маніпулювати” – тренінг з медіаграмотності;

“Speak Up”, розмовний клуб англійської мови спільно з волонтерами Корпусу Миру США.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Провісник долі України”, до 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка;

“Поезія – музика мого серця”, до Всесвітнього дня поезії;

“Моє життя – обірвана струна”, до 70-ої річниці від дня народження В.Івасюка, українського композитора та
поета;

“Театр – дзеркало душі”, до Міжнародного дня театру;

“Йоганн Штраус – король вальсів”, до 215-ої річниці від дня народження Й.Штрауса (батька) австрійського
композитора, скрипаля й диригента, засновника музичної династії Штраусів;

“Сучасні письменники: ідеї, пошуки…”, до Всесвітнього дня письменника.

Тематичні книжкові виставки:

“Децентралізація: можливості та ресурси розвитку регіонів”;

“Велика мудрість й висока духовність слова” (Л. Костенко);

“Вибори Президента України: правові аспекти виборчої кампанії”;

“За волю та державність” (І. Мазепа);

“Душі людської вічні відкриття” (В. Панченко);

“Рецепт”;

“Світ Коко Шанель”– книжкова виставка-біографія;

“Здоров’я – головний життєвий скарб”;

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

“Музика покликана народжувати полум’я в душі”.

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



Майстер-класи:

“Зготуй матусі подарунок!” – майстер-клас;

“Солодка флористика” – майстер-клас.

Тренінги:

“Ми – за здоровий спосіб життя” – тренінг;

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

Інформаційні години та бесіди:

“Мужність і патріотизм бійців – добровольців”, до Дня українського добровольця – інформина;

“Кобзареве слово – джерело натхнення”, до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – день
бібліографії;

“Шевченківські читання”, до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – поетичний марафон;

“Читай, вивчай, малюй”, до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – творча майстерня;

“Бути природі другом”, до Всесвітнього Дня Землі – еко-година.

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

Презентації книг:

• Презентація збірки віршів Т.Шевченка “Малий Кобзар”, до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

Перегляд фільмів:

Перегляд відеоматеріалу з циклу “Обличчя української історії”. Серія “Тарас Шевченко”, до 205-ї річниці від
дня народження Т.Г.Шевченка.

Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Всеукраїнський тиждень дитячого читання “Тижнева книжкотерапія!”:

Урочисте відкриття Тижня. Загальнобібліотечне свято “Давай, Книго, друзячитися!”;

"Дитина читає – Україна процвітає!” – фестиваль в рамках проекту «Book & Art weekend в дитячій
бібліотеці”;

“Як виховати дитину читаючою та творчою особистістю” – cитан для педагогів, бібліотекарів і батьків;

“Читаємо, граємо, фантазуємо” – конкурс;

“Киця з Кропивницького”– перфоманс з Оленою Горобець;

“В майбутнє з книгою!” – виставка-позитив;

“Явка з повинною” – день щасливих боржників;



“Книга, яку читає твій друг” – піар-листівка;

“Почитаємо, пограємо, відгадаємо!” – бібліопригода;

“Острів читацьких скарбів” – літературно-мистецька експозиція;

“Догіпедія, або Жив-був пес” – літературна тусівка;

“Кудлаті та смішні”; – огляд літературної експозиції;

День читання інтерактивних книг в рамках проекту “Book & Art weekend в дитячій бібліотеці”;

“Сторінками улюблених книг” – літературний серпантин;

“Читай – місто” – фотоквест в стилі селфі;

“Будь видимим!” – майстерня з виготовлення флікерів;

“Світові бестселери сучасному читачеві” – день інформації.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Навчально-ігровий проект “ ЕКО-стиль твого міста ”:

“Життя в стилі ЕКО”, до Всесвітнього Дня Землі – віртуальні уроки;

“Еко-стиль твого міста”, до Всесвітнього Дня Землі – ігрові програми;

“Не треба викидати — давайте майструвати!”, до Всесвітнього Дня Землі – творча майстерня в техніці dump
art;

“ЕКО світ в дитячій літературі”, до Всесвітнього Дня Землі – книжкова експозиція.

Культурно-дозвіллєві студії для підлітків “Діалог”::

“Найкращій в світі” – майстер-клас.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Кобзареве слово-вічне”, до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;

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

Тренінги:

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

Майстер-класи:

“Паперові ліхтарики власноруч”, до Року Китаю в Україні – майстер клас.


