Культура
Надання культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх послуг населенню
здійснюють 1225 закладів культури і мистецтв області, віднесених до системи Міністерства
культури України, з яких: обласна філармонія, 2 – обласні театри, 2 – вищі мистецькі
навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, 46 початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, 29– музеїв, 568– бібліотек, 572– заклади культури клубного типу, у
тому числі обласний центр народної творчості.
.

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний
театр ім. М.Л. Кропивницького

Кіровоградщина - батьківщина першого професійного українського театру відомого світу як Театр
корифеїв, у якому працювали видатні українські культурні діячі Марко Кропивницький, Іван КарпенкоКарий, Марія Заньковецька, Микола Садовський та ін.
Контакти:
25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 4,
Телефони каси (0522) 24 15 03, (050) 654 99 43, (066) 419 91 71,
teatr.kropyvnyckogo@i.ua; http://teatr-koryfeiv.com.ua/

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок

Є найкращим другом безпосередніх довірливих маленьких глядачів і завжди з радістю чекає на
зустріч з ними. У середньому за рік театр демонструє понад 810 вистав, які переглядають майже 70
тисяч глядачів. На даний час у репертуарі театру 18 вистав.
Контакти:
25006, м. Кропивницький, площа Б. Хмельницького, (вул.Преображенська, 3)
Телефон: (0522) 24 28 92
puppet-kr@i.ua; http://puppets.kr.ua/

Кіровоградська обласна філармонія

Є перлиною духовно-культурної скарбниці, однією з кращих концертних організацій України з великим
творчим потенціалом та міцною матеріально-технічною базою.

ЇЇ окрасою та золотим фондом - є творчі колективи та солісти, які прославляють наш степовий край
далеко за межами області, серед яких:

камерний оркестр "Концертіно"

академічний театр музики, пісні і
танцю "Зоряни"

Контакти:
25006, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 8,
Телефони: (0522) 24 12 06, 22 15 57, 22 78 86
filarmonya.kr@ukr.net; http://www.filarm.kr.ua/

інструментальний ансамбль
"Єлисавет-ретро"

Візитною карткою області стали відомі в Україні та за її межами колективи:

академічний театр музики, пісні і танцю "Зоряни"
(художній керівник-народна артистка України
Антоніна Червінська)

народний хореографічний ансамбль "Пролісок"
(художній керівник-народний артист України,
професор Анатолій Коротков)

Кіровоградський обласний художній музей
Фонди обласного художнього музею укомплектовані за рахунок експонатів, одержаних із Державного
Ермітажу, Державної Третьяковської галереї, Київських музеїв російського та українського мистецтва,
Дирекції виставок спілки художників України, а також робіт, що були передані пізніше відомими

художниками – уродженцями міста і області.
В музеї функціонує 5 експозиційних залів. З них стаціонарними є: зал сакрального мистецтва, зал
«Західноєвропейське і російське мистецтво XVIII – початку XX століття», зал «Художники-земляки».
Контакти:
25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 60
Телефони: (0522) 24 56 81, 24 98 37
koxm@ukr.net, http://artmuzeum.kr.ua/

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей
Музейне зібрання перевищує 80 тисяч предметів, з них понад 56 тисяч –основного фонду. Особливо
цінними є колекції палеонтологічна, археологічна, етнографічна. Зберігаються колекції меморіальних
речей, документів та прижиттєвих видань відомих земляків–театральних діячів з родини Тобілевичів,
М.Кропивницького, земляків-письменників Юрія Яновського, Дем’яна Бєдного, Івана Микитенка,
Олени Журливої та інших. До фондів музею у 1994 р. додано понад 4 тисячі предметів кунсткамери
відомого збирача старожитностей Олександра Ільїна, у якій є шедеври іконопису і сакрального
мистецтва XVI – ХІХ ст.ст., скульптура і мала пластика, живопис, столові набори та посуд
виробництва відомих фірм світу, меблі різних стилів, прилади.
Контакти:
25006, м. Кропивницький, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 40
Телефони: (0522) 27 18 41, 22 35 97,
krayeznavmuzey@ukr.net, http://www.kokm.kr.ua/

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека
ім.Д.І.Чижевського
Бібліотека — одна з найстаріших в Україні культурних та просвітницьких установ, найбільша в області
книгозбірня, з універсальним фондом на традиційних та новітніх носіях. Вона є депозитарієм

краєзнавчих документів, хранителем цінних і рідкісних видань та колекцій, центром культурного і
духовного спілкування
Контакти:
25006, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 24
Телефон/факс : (0522) 22 65 79;
omh@library.kr.ua; http://www.library.kr.ua

Клубні заклади області

У мережі клубних закладів області функціонує:
2532 колективи з усіх жанрів аматорського мистецтва, у яких налічується 26496 учасників. 171
колектив має почесне звання «народний» (зразковий),які беруть участь у міжнародних,
всеукраїнських та обласних заходах;
21 районний та 3 міські осередки обласного творчого об’єднання майстрів декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Дивосвіт», які об’єднують 1835 майстрів.
Естетичним вихованням охоплено 7,4 тис. осіб у 46-ти позашкільних спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах області.

