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

документами за липень 2019 року)

Загальні питання

16 липня у Кропивницькому та Олександрії пройшла акція «Мова об’єднує». Це частина всеукраїнської
акції на підтримку Закону про мову, який вступив в дію 16 липня.

Організаторами акції «Мова об’єднує» є громадські організації та активісти. Мета акції – популяризація
української мови.

Грантовий проєкт «Діджиталізація пам’яток культурної спадщини в рамках історико-культурної смарт-
дестинації «Кроп-спадщина» щодо пам’яток культури презентовано в Кропивницькому. Новий проєкт
сприятиме популяризації культурної спадщини міста

Театрально-концертне життя

Обласна філармонія

Концерти:

7 липня в обласному центрі на площі Героїв Майдану відбувся концерт гурту «Океан Ельзи».

19 липня у центрі Кропивницького пройшов концерт Олега Винника та Михайла Поплавського.

Музейна справа

Обласний художній музей

Художні виставки:

«Мистецький світ Павла Олексієнка» – до 40-річчя від дня народження художника (1979 -2016);

«Одна доля» – виставка однієї картини заслуженого художника УРСР Володимира Югая (1922-1997);

«Кабінет медалей» – експозиція, присвячена пам’яті колекціонера Віктора Петракова;

«Майстер історичної мініатюри» – роботи Володимира Крутоуса;

«Неймовірна зустріч» – експозиція присвячена 165-річчю від дня народження видатної української актриси
та театральної діячки Марії Заньковецької (1854-1934);

«50 відтінків блакиті» – виставка робіт з фондового зібрання музею.

Майстер-класи

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення виробів з солоного тіста «Кошик з
фруктами»; із виготовлення браслетів з коктейльних трубочок «Веселка»; майстер-клас із
виготовлення об’ємної аплікації з паперу «Кактус».

Протягом місяця відбулися заняття з музеєзнавства, творчі зустрічі, презентації:

«Сучасні принципи побудови експозиції»;

Творча зустріч з командою «UT ART STUDIO», що створила мурал на будівлі обласного художнього музею;



«Майстер-клас як форма роботи з дітьми»;

Презентація участі у ІІ Всеукраїнському музейному форумі, що проходив з 3 по 5 липня на базі
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та Державного педагогічного
університету імені Г. Сковороди».

Обласний краєзнавчий музей

Третього липня обласний краєзнавчий музей приєднався до проекту Міністерства юстиції «Шлюб
за добу» як акредитований центр проведення урочистостей.

23 липня у приміщенні обласного краєзнавчого музею вперше проведено урочистості в рамках
проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

7 липня в історико-архітектурному заповіднику родини Раєвських, філії обласного краєзнавчого
музею, проведено захід до свята Івана Купала. Свято проводилось за народними традиціями. У
святі активно брала участь молодь села. Дівчата плели віночки з польових квітів, хлопці
розкладали вогнище. Народний аматорський фольклорний колектив «Барвінок» автентичними
українськими народними піснями супроводжував усе свято.

12 липня у меморіальному музеї М.Л. Кропивницького, філії обласного краєзнавчого музею, радо
вітали учасників багатоденного історичного ралі для класичних автомобілів по дорогах України
«Зіркове ралі - 2019» та Національного мистецького фестивалю «Кропивницький - 2019».
Відбулося відкриття міжрегіональної документально-художньої виставки, присвяченої життю і
творчості М.Л. Кропивницького, створеної творчим клубом «Гостинна на Дворянській» (м. Харків).
Копії матеріалів було надано Харківськими художнім та історичним музеями, музеєм театрального,
музичного та кіномистецтва України (м. Київ), меморіальним музеєм М.Л. Кропивницького (м.
Кропивницький), Харківським приватним музеєм міської садиби.

Обласний художній музей О. Осмьоркіна

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

В художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна напередодні Дня Хрещення Київської
Русі-України, який вже понад десятиліття в день пам’яті Святого рівноапостольного князя
Володимира відзначається на державному рівні згідно з відповідним Указом Президента України,
відкрилася незвичайна виставка під символічною назвою «Блакитний собор Якова Паученка».

Просвітництво. Аматорство

6-7 липня Кіровоградщина відзначила свято Івана Купала. Традиційні святкування відбулися у
селах Первозванівської ОТГ, що неподалік Кропивницького, Знам’янці, Світловодську, Олександрії,
у Покровському сквері та на Козачому острові м. Кропивницького.

Кіно

26 липня жителі Бобринецької громади були запрошені на незвичайний мотиваційний кіновечір.
Захід проводився спілкою «Громадські ініціативи України» в рамках проєкту «Голос громади в
місцевому самоврядуванні» програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE). Cпілка «Громадські ініціативи України» є регіональним партнером
програми USAID DOBRE в Кіровоградській області.

Туризм

У центральному сквері Бобринця урочисто відкрили туристичні стенди «Прогулянка старим
містом». Їх авторами стали активісти місцевої громадської організації «Бобринець: історико-



культурна спадщина». Розробка відбувалася у рамках грантового проєкту «Туризм – майбутнє
Бобринця».

18 липня у Кропивницькому відбувся семінар-практикум «Сучасний Екскурсовод». Теми семінару:
«Складання картки та опису об’єкту», «Креативна екскурсія в арсеналі екскурсовода».

Фестивалі

11-14 липня в обласному центрі пройшов Національний мистецький фестиваль «Кропивницький –
2019». В рамках фестивалю відбулися: концерт пісень Володимира Івасюка «Івасюк Трибьют» за
участі Юлії Лорд, ФОМИ, LETAY, Каті Chilly та інших у супровіді Державного симфонічного
оркестру України «Kyiv Fantastic Orhestra»; концерт «Герої серед нас» за участі українських гуртів
«Юркеш», «ТІК» а також Христини Соловій; рок-концерти за участі гуртів «ОтВінта», «LETAY»,
«СКАЙ», «Луйку», «Мандри»; «Антитіла»; вуличні вистави «Кольорові мандри», «Карпатські
візерунки», «Gloria» Львівського академічного театру «Воскресіння»; «Зіркове Ралі – 2019» та
багато іншого.

6-7 липня на Козачому острові Кропивницького пройшов фестиваль вуличної їжі. В його рамках
головне управління ДСНС у області провело профорієнтаційний захід «Ярмарок професій».
Фахівці Служби порятунку представили свою локацію та ознайомили присутніх з професією
«Пожежний – рятувальник».

Фотосправа

6 липня у селах Пасічному та Розсохуватці що в Маловисківському районі Кіровоградської області,
відбулася фотовиставка проєкту «Баба Єлька» із серії мандрівних виставок «Упошуках рідної
пісні».

Кіно

Всесвітньо відома компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD-
платформі в країнах Центральної Європи української стрічки режисера з Новомиргорода
Кіровоградської області Олександра Жовни «Історія Лізи». Сценарій картини написаний за
однойменною повістю Олександра Жовни, який у 2015 році отримав спеціально відзнаку
Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії». Всесвітньо
відома компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD-платформі в
країнах Центральної Європи української стрічки режисера з Новомиргорода Кіровоградської
області Олександра Жовни «Історія Лізи». Сценарій картини написаний за однойменною повістю
Олександра Жовни, який у 2015 році отримав спеціально відзнаку Міжнародного літературного
конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії».

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи:

«Пригоди в школі Природи» – екоквест;

Показ військового детективу «Позивний «Бандерас» », режисер Заза Буадзе, Україна, 2018;

Лекторій «Вчені руйнують міфи», «Снігова людина Чугайстр: міф чи реальність»;

Інформаційно-пізнавальні заходи для вихованців табору денного перебування «Благовіст» при храмі
Благовіщення Пресвятої Богородиці;



Зустріч з колекціонером-краєзнавцем Юрієм Тютюшкіним, екскурсія за виставкою «Колекція цегли, кахлів,
керамічної плитки та архітектурних елементів ХІХ-ХХ ст.»;

«Стежками Конан Дойла» – інформаційно-пізнавальна гра;

«Бібліотечне надвечір’я» – літня дозвіллєва програма;

Книжкові виставки:

«Чи багато ми знаємо про Європу?» – цикл книжкових виставок в рамках роботи Центру європейської
інформації;

«Книжковий арсенал – 2019»;

«Я научила женщин говорить... » – поетеса А. Ахматова;

«Слова, слова, слова…»;

«Я научила женщин говорить... » – поетеса А. Ахматова;

Навчальні заняття (тренінги, семінари):

Заняття з вивчення іноземної мови від викладачів міжнародної громадської організації
волонтерства і лідерства «AIESEC»;

«Сучасний екскурсовод» – цикл семінарів-практикумів;

«Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет» – тренінги опанування навичок
роботи з комп’ютером для людей літнього віку;

«Бібліотекар Кіровоградщини» – обласний методичний семінар;

«Ігри в бібліотеці» – обласний методичний вебінар;

«Базовий комп’ютер. Основи роботи в Інтернет» – тренінг для медичного персоналу, що працюють
в медико-санітарних закладах Кропивницького;

Канадсько-Український бібліотечний центр:

«Сучасна Канада: мультикультурний вимір» – до Дня Канади;

Літературний календар:

Книжкова виставка до 170-річчя української письменниці Олени Пчілки;

Книжкова виставка до 715-ї річниці італійського поета Франческо Петрарки;

Книжкова виставки до 120-річчя американського письменника Ернеста Гемінгвея;

Календар мистецтв:

95 років від дня народження Анатолія Аркадійовича Горчинського (1924-2007) – українського
режисера, композитора;

135 років від дня народження Амедео Модільяні (1884-1920) – італійського живописця та
скульптора;

Медичний календар:



«Всесвітній день боротьби з гепатитом»;

«Як подолати алергію»;

«Опіки»;

Творчі виставки:

Творча майстерня образотворчого мистецтва художниці Ольги Краснопольської «Муза»;

Протягом місяця відбулися засідання клубів:

«Знай наших» – засідання мистецького клубу, присвячене землякам-кіносценаристам Юрію
Яновському і Юрію Олеші;

В рамках роботи АртхаусКлубу в липні були показані фільми:

Мелодрама «Транзит», режисер: Крістіан Петцольд, Німеччина, Франція, 2018;

Комедія «Щось не так з тобою», режисер: П’єр Сальвадорі, Франція, 2018;

Комедія «Гаспар їде на весілля», режисер: Антоні Кордьє, Франція, Бельгія, 2017;

Драма «Один король – одна Франція», режисер: П’єр Шоллер Країна: Франція, Бельгія, 2018;

Засідання творчого об’єднання «Парус»;

Тематичні засідання клубу розмовної англійської мови з Білом Томсоном;

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Літня читальна зала (книжкові виставки, вікторини, ігри та інше):

«Калейдоскоп улюблених книг» – книжкова виставка;

«Сторінки відкриває нова книга»;

«Подорож книжковим лабіринтом»;

«Крим: дорога тисячоліть та сьогодення»;

«Архітектурні перлини України»;

«Шедеври живопису зі всього світу»;

«Любителям рукоділля»;

«Чарівний світ музики»;

«Ця примхлива панянка – мода»;

«Літо в банці»;

«Книжкові новинки»;

«Кіровоградщина у дзеркалі часу»;



«Вернісаж довідкових видань»;

«Енциклопедичні видання»;

«Прапор – символ України» – майстер-клас з торцювання для дітей та молоді із інвалідністю у
рамках циклу заходів «Повір у себе».

Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці, виставки робіт:

«Е. Хемінгуей: легендарний письменник та мандрівник»;

«Парламентські вибори: твоя життєва позиція»;

«Багатогранний талант В. Шукшина»;

«Олена Пчілка: горда жіноча душа»;

«Децентралізація: переваги нових громад та вміле господарювання»;

«Візьми книгу для відпочинку»;

«Шедеври української архітектури» – до Дня архітектури України;

«Тепло сімейного вогнища» – до Дня родини;

«Світ Амадео Модільяні» – до 135-річчя від дня народження італійського живописця та скульптора;

«Роботи: майбутнє, що стало реальністю»;

«Подорож під вітрилами» – історія вітрильного транспорту;

Творчі роботи (вишивка бісером та нитками) майстрині В. О. Сапронової.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Програма літніх читань:

«В літні пригоди з цікавими книгами»;

До Всесвітнього дня поцілунку:

Викладка літератури «Про кохання, стосунки з однолітками і авантюрні пригоди»;

До свята Івана Купала:

Народознавча сторінка «Чари купальської ночі»;

У дні літніх шкільних канікул:

Виставка літератури «У книжок немає канікул»;

Бібліокараван періодичних видань «Читають всі!»;

Літературна гра «Ерудит біля книжкової полиці»;

Дидактична гра з екології «Кожна краплина має значення».



Заходи з циклу «Граючи, вчимося читати»:

Сімейний ігровий майданчик «Майстерня дружби та позитивного розвитку»;

Story time для малюків «Кіка – Міка, у якої втекли вуха»;

Проект Let’s play «Таємні книжкові агенти»:

«Що роблять коти»;

«Легенди Києва»;

Презентація книжкової виставки «Чарівними стежками книжкових світів»;

Літня школа для школярів «Діти та Інтернет. Безпека не гарантована!»:

Бесіда на тему: «Безпека дитини в Інтернеті»;

Бесіда на тему: «Правила Інтернет-безпеки і Інтернет-етики для дітей і підлітків»;

Бесіда на тему: «Безпечне використання Інтернету дітьми різного віку»;

Бесіда на тему: «Безпека дітей в Інтернеті: що потрібно знати».

Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу «Знавці
комп’ютерних наук» на тему: «Основи роботи з програмою для створення відеороликів –
кіностудія». Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Комп’ютер
доступний кожному».


