
Звіт Департаменту культури за І квартал 2017 року 
про виконання заходів, передбачених дорожньою картою впровадження 
«Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної 

пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки» 
 

Протягом звітного періоду Департамент культури та підпорядковані 
йому заклади провели певну роботу щодо реалізації заходів, передбачених 
дорожньою картою впровадження «Концепції розвитку української мови, 
культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 
роки». 

Серед основних заходів, які були проведені у І кварталі 2017 року – це 
заходи до Дня Соборності України, Міжнародного дня рідної мови, 
Всеукраїнського тижня дитячого читання, 146-ї річниці від дня народження 
Лесі Українки, 130-річчя від дня народження Леся Курбаса, 203-ї річниці від 
дня народження Тараса Шевченка, вручення театральної премії «Київська 
пектораль» тощо. 

З метою популяризації української культури та традицій на сайті 
Департаменту культури виставлено інформаційний блок «Український рік: 
свята, що нас об’єднують», розроблений Національним центром народної 
культури «Музей Івана Гончара». До цього стислого огляду увійшло 
дванадцять традиційних українських календарних свят, які протягом життя 
багатьох поколінь стали невід’ємною часткою народного побуту на більшості 
українських територій. При цьому вони здавна закорінені не лише в 
християнській традиції, але й поза нею, виходячи за межі церковних 
конфесій і громад. Християнський зміст цих свят доповнюється суто 
народними яскравими моментами, що відображають український світогляд і 
ментальність – тому вони сьогодні продовжують об’єднувати українців 
незалежно від місця проживання, релігійних та політичних уподобань. 

У січні, до 126-ї річниці від дня народження Павла Тичини, було 
презентовано оновлений музейний простір Літературно-меморіального 
музею-квартири П.Тичини. 

З метою збереження історичної пам’яті цьогоріч у Києві передбачено 
встановити 24 меморіальні дошки українським діячам культури та 
державотворення. З початку року вже встановлено пам’ятні знаки, зокрема, 
народній художниці Тетяні Яблонській, українському архітектору Сергію 
Григор’єву, полковнику армії УНР Євгену Коновальцю, українському 
композитору Володимиру Івасюку та ін. 

Відділом мистецтв Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для 
дорослих м. Києва та театральною майстернею М.Рушковського 
започатковано культурно-мистецький проект «Бібліотека + театр», який 
сприятиме наближенню літератури в театральному форматі до користувачів, 
популяризації театрального мистецтва, розвитку глядацької й читацької 
культури, підтвердженню статусу бібліотеки як привабливого місця. Вже 
відбулася прем’єра вистави «Якось воно буде» за творами Остапа Вишні. 



До 130-річчя від дня народження Леся Курбаса Музей театрального, 
музичного та кіномистецтва України і мистецька група «Яра» представили 
виставку «Курбас у Києві». 

До дня народження М.Рильського та Всесвітнього дня поезії у Будинку 
звукозапису Українського радіо відбувся літературно-музичний вечір 
«Пам’ять серця», організований Київським літературно-меморіальним 
музеєм Максима Рильського, Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка 
НАНУ, Українським радіо «Культура». Шанувальники мистецтва мали 
нагоду почути роздуми про постать М.Рильського провідних письменників та 
науковців України: Д.Павличка, І.Драча, М.Стріхи та ін. 

24 лютого з нагоди відзначення 146-річчя від дня народження Лесі 
Українки на сцені Київського академічного театру ляльок відбувся показ 
прем’єрної вистави для дорослого глядача «Лісова пісня» за драмою-феєрією 
письменниці.  

Протягом березня відбувся щорічний Фестиваль мистецтв 
«Шевченківський березень», який проводить Київський інститут музики ім. 
Р.М.Глієра у кращих концертних залах столиці, вищих навчальних закладах, 
музеях. Заключний концерт відбувся 28 березня в Колонному залі ім. 
М.В.Лисенка Національної філармонії України.  

У рамках Клубу бібліотекарів до Всесвітнього дня поезії відбулася 
зустріч із київськими поетами «Поетичний десант» та презентація книжкових 
виставок «Все, що душа довірила словам» та «Поезія – душі перлина». 

Працівники Департаменту культури та Публічної бібліотеки ім. Лесі 
Українки для дорослих м. Києва приєдналися до флешмобу, присвяченого 
Міжнародному дню рідної мови. Також у зазначеній бібліотеці було 
розгорнуто виставку «Хочеш знати мову? Читай українською!». 

За участю О.Авраменка пройшло свято мовознавства «Птицю пізнають 
по пір’ю, а людину – по мові» в Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка для 
дітей м. Києва. Відомий український мовознавець провів для учасників 
заходу майстер-клас із культури мовлення.  

У рамках проекту «Український світогляд. Точка зору» у вищезгаданій 
бібліотеці відбулася зустріч із українським театральним режисером, 
директором і художнім керівником Київського національного академічного 
театру оперети, головою Національної спілки театральних діячів України 
Б.Струтинським. 

У Центральній бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва протягом 
2017 року заплановано проведення циклу тематичних заходів, присвячених 
В.Нестайку. 9-го лютого вже відбулася літературна подорож «Ява та 
Павлуша в Києві» за трилогією В.Нестайка «Тореадори з Васюківки». Разом 
із героями повісті В.Нестайка Києвом подорожували учні 6-А класу 
спеціалізованої школи № 102.  

За підтримки БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» 
у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» для дітей 
із багатодітних сімей, дітей воїнів АТО та дітей з особливими потребами 



проходять унікальні майстер-класи з розпису писанок. Захід покликаний 
прищепити любов до української культури та традицій. 

27 березня відбулася урочиста церемонія вручення театральної премії 
«Київська пектораль» кращим митцям театральної галузі. На заході були 
присутні Київський міський голова Вітталій Кличко, керівництво міста, 
Міністерства культури України, відомі діячі культури і мистецтва, 
представники творчої громадськості, органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  

30 березня ц.р. представники публічних бібліотек міста взяли участь у 
круглому столі на тему: «Всеукраїнський тиждень дитячого читання: як 
розвинути любов до книги», організований Департаментом суспільних 
комунікацій. 


