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Культурно-мистецьке життя краю
До Міжнародного дня рідної мови:
 у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Островського
відбулося літературно-мистецьке свято «Мова – живе коріння роду і народу». У
літературно-мистецькому святі взяли участь: Микола Мачківський – автор
передмови, поет, член Національної спілки письменників України; Віталій
Міхалевський – поет, голова Хмельницького обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка; Іван Пустовий –
український
композитор
і
поет;
Галина
Корицька
–
поетеса.
З нагоди свята музичні дарунки звучали у виконанні: Фатіми Чергіндзії –
заслуженої артистки України, солістки Хмельницької обласної філармонії; дуету
«Калинонька»; вокального дуету викладачів Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії Віри та Юрія Найд; музичні твори у виконанні заслуженої
артистки України Валентини Щур; учнів Хмельницького музичного училища
імені В. Заремби, музичної школи № 1. В рамках святкування відбулась
презентація книги Лідії Яцкової «Оркестр мого дитинства». Авторка книги –
вчителька української мови і літератури з села Снітівка Летичівського району,
прекрасна співачка і талановитий композитор. До друкованого видання увійшли
вірші та проза різної тематики: філософія, лірика, громадянські та дослідницькі
твори, розраховані на широке коло читачів. Під час заходу присутнім
презентовано кращі зразки української книги на книжковій виставці «І лине вічне
слово з висоти»;
 у Полонській ЦРБ проведено літературно-мистецьке свято «Мова кожного
народу неповторна і своя». У святі взяли участь: українська, єврейська та
польська громади міста; інтелігенція м. Полонне та учасники клубу «Кому за
40…». Про значення мови в житті людини говорили вчитель української мови і
літератури Полонської гімназії Марія Жолобова, представниця єврейського
культурного товариства ім. П. Маркіша Валентина Хіміч та голова освітньокультурного товариства поляків у Полонському районі Аліса Кордас. Поет, член
Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський та члени
літературно-мистецької вітальні «Полонь» читали свої поетичні твори.
Представники ромської національності виконали пісні на рідній мові. Присутні
познайомились з традиціями, культурою націй і народностей, які мешкають на
території району та книжковою виставкою «Мови різні – душа одна», на якій
представлені кращі зразки творів на мовах національних меншин;
 у Пархомовецькій ЗОШ відбулось літературно-мистецьке свято «У мові моїй
краса й неповторність», організоване працівниками бібліотеки для дітей. Участь
у заході взяли: заступник голови адміністрації Сергій Янчук, голова
Пархомовецької сільської ради Анатолій Бойко, начальник сектору культури
адміністрації Зоя Гадзира, голова Хмельницької обласної організації Національної
спілки письменників України, директор Хмельницького обласного літературного
музею Василь Горбатюк, письменниця, член Національної спілки письменників
України Людмила Савчук та директор Пархомовецької ЗОШ Ганна Савчук.
Заступник голови адміністрації Сергій Янчук під час виступу наголосив, що для
нас українська мова є найчарівнішою, наймелодійнішою поміж усіх слов’янських
мов, а також дав настанови дітям вивчати різні мови, але ніколи не забувати
рідної. Василь Горбатюк прочитав дитяче оповідання «Ласощі для білочки»,
Людмила Савчук – авторську казку та вірш, а також подарувала дітям свої книги
«Сім’я», «Абетка», «Горобчик». Своїми талантами поділились і дошкільнята, вони
співали та розповідали вірші про мову. А учні поставили сценку на уривок з
повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». У виконанні працівників

районного будинку культури прозвучали українські пісні. Яскравим доповненням
стала книжкова виставка «О мово! Душа голосна України».
Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні
На виконання Указу Президента України «Про вшанування подвигу учасників
Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» та з метою виховання
патріотичної свідомості, формування у користувачів почуття гідності та відповідальності за
долю України у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці:
 22 лютого відбувся урок громадянської зрілості «Сила нескорених». У заході
взяли участь: отаман Хмельницького окремого козацького куреня ім. І. Нечая
Сергій Скоробогатий; поет, композитор та волонтер Сергій Білецький; громадські
активісти Степан Кушнір та Артур Кокаревич; учасники бойових дій Андрій
Дрозд та Антон Корнишук та учнівська молодь Хмельницького ліцею № 17. Під
час заходу відбувся показ уривків з документальних фільмів про Революцію
Гідності та презентація книжково-документальної виставки “Ми вічні сини твої,
Україно!”;
 17 лютого організовано книжково-документальну виставку «Ми вічні сини твої,
Україно!», на якій представлена література, що розкриває доленосні для
українського народу події, які відбулися у листопаді 2013 - лютому 2014 рр. та
розповідає про учасників Революції гідності, в тому числі, представників
Хмельниччини. Представлені також спогади та фото очевидців кривавих подій.
22 лютого в Обласному літературно-меморіальному музеї М.О. Островського
відбулося зібрання з нагоди річниці загибелі учасника АТО Ярослава Кревогубця. У музей
завітали побратими Ярослава, які з’їхалися із усієї України, місцеві учасники АТО,
представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій,
рідні, близькі героя. Присутні ознайомились із виставками «Борці за Україну» та «Ти в
наших серцях назавжди», які присвячені захисникам Батьківщини на Сході України.
Побратими із Деражні вручили музею стенд «Герої не вмирають» про захисників
Донецького аеропорту.
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї експонувалась тимчасова виставка
“Обпалені Майданом”, на якій представлені музейні предмети, зібрані науковцями музею та
особисті речі учасників Революції Гідності.
16 лютого у музеї історії міста Хмельницького відбулося відкриття виставки
соціального плакату учнів Хмельницької дитячої художньої школи образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва «Шлях до волі». На виставці представлено понад
40 плакатів, присвячених питанню війни та миру. Як і їх автори, ці плакати різні за манерою
виконання і колористикою, а також змальованими образами, рівнем майстерності,
заглибленням в тему та її розкриттям, проте всі вони щирі, безпосередні і надзвичайно
патріотичні.
Вшанування пам’яті загиблих в Афганістані та інших локальних війнах
15 лютого працівники управління культури, національностей, релігій та туризму
облдержадміністрації, закладів культури і мистецтва долучилися до заходів в обласному
центрі та поклали квіти та лампадки до пам’ятника подолянам, загиблим в Афганістані та
інших локальних війнах.
15 лютого у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці проведено
годину пам‘яті “Назавжди воїни і патріоти!” для внутрішньо переміщених осіб зі Сходу
країни, учасників клубу толерантності «Разом».

Під час заходу демонструвалися уривки з документального фільму “Синдром війни”,
звучали пісні та вірші на афганську тематику, відбулася презентація книжководокументальної виставки «Ти – вічний біль, Афганістан».
17 лютого у Мистецькій вітальні Кам’янець-Подільської міської дитячої школи
мистецтв відбувся вечір пам’яті, приурочений 27-й річниці виведення військ з території
Афганістану.
***
Хмельницький академічний симфонічний оркестр обласної філармонії відмітив 15
років з часу заснування колективу.
18 лютого 2016 року в приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного
центру культури і мистецтва відбулись урочистості з нагоди нагородження переможців
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»,
присвяченого Шевченківським дням.
Переглянувши експозицію виставки художніх робіт учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, журі під головуванням члена Національної спілки
художників України Якова Павловича ухвалили визначити переможцями ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості:
 у номінації «Образотворче мистецтво»:
Зальвовську Марину (Городок), Пасічника Олега (Шепетівка), Кіселюк Ангеліну
(Дунаівці), Наскалова Андрія (Старокостянтинів), Бородінову Таїсію (Волочиськ);
 у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:
Шкробот Вікторію (Городок), Гиру Марію (Кам’янець-Подільський), Клопову Анну
(Деражня), Вигонську Галину (Плужне), Радецьку Анну (Хмельницький).
Музичні вітання учасникам виставки та гостям заходу підготували студенти
Хмельницького музичного училища ім. В. Заремби, учні Хмельницької дитячої музичної
школи № 1 ім. Миколи Мозгового та Хмельницької дитячої школи мистецтв.
Переможці ІІІ етапу конкурсу нагороджені дипломами. Їх роботи візьмуть участь у
заключному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати
мої!», присвяченого Шевченківським дням, що пройде у м. Києві.
Журі також відзначило грамотами та подяками за досягнуті успіхи в навчанні,
виявлену високу виконавську майстерність 53 учасників конкурсу у номінаціях
«Образотворче мистецтво» та «Декоративно прикладне мистецтво».
Студенти Хмельницького музичного училища ім. В.І. Заремби взяли участь у
конкурсних випробуваннях Всеукраїнського конкурсу-фестивалю виконавців на оркестрових
струнних інструментах ім. Ю.П. Хілобокова у м. Кіровоград.
Додому повернулися із високими досягненнями та нагородами:
Пастушок Антон (контрабас) – гран прі;
Нечипорук Анастасія (віолончель) – І місце;
Кляпетура Нестор (віолончель) – ІІ місце;
Полупан Андрій (альт) – ІІ місце;
Маковій Марія (скрипка) – ІІ місце.
«Тепер ожило слово. Воно хвилювало, гріло, зворушувало, заворожувало» – під
такою назвою 10 лютого у Хмельницькому районному будинку культури відбулося
літературне свято, присвячене 60-річчю від дня народження прозаїка, поета, члена
Національної спілки письменників України, голови Хмельницької обласної організації
Національної спілки письменників України, директора обласного літературного музею та
лауреата багатьох премій Василя Івановича Горбатюка. Привітати ювіляра прийшло багато
гостей, серед яких – високопосадовці, колеги по перу, друзі, учні Гнатовецької ЗОШ І-ІІ

ступенів, бібліотечна спільнота. Присутні переглянули книжково-ілюстративну виставку
«Митець літературного пера» з фондів Хмельницької центральної районної бібліотеки.
Гарним подарунком для шанувальників творчості письменника стали книги з автографом
Василя Горбатюка.
10 лютого до дня визволення Шепетівщини від фашистських загарбників в
Шепетівській ЦРБ пройшла година безсмертя «Уклін тобі, солдате мого краю». В ході
заходу транслювалася хроніка подій героїчної епохи визволення. Ведуча Галина Слюсар в
своїй розповіді разом з запрошеними учнями Судилківської ЗОШ I-III ступенів пройшлися
героїчними стежинами рідного краю. Згадали страшний день 22 червня 1941 року, коли
починалась війна. Фашистські окупанти господарювали в Шепетівці понад 30 місяців,
зруйнувавши місто та винищивши майже половину жителів. Ірина Поліщук розповіла
присутнім про наміри гітлерівців, які викладались в плані «Ост» – плані знищення населення
та «освоєння» окупованих територій на сході, а конкретніше – фізичне знищення
слов’янських народів. Символом знищення євреїв став Бабин Яр, а на Шепетівщині
встановлено обеліск євреям, які стали жертвами окупаційного режиму. Про героїв та
визволення Шепетівщини від фашистських загарбників, про «Шепетівське гетто»,
концтабори розповів науковий співробітник музею М. Островського Олександр Лукашук.
Події Другої Світової війни під час заходу переплелися із сучасністю. Запрошений учасник
подій Революції Гідності Василь Приходько поділився спогадами про події на Майдані,
пригадав як загинув наш земляк Микола Дзявульський. Учасник АТО Орест Юзвенко, який
більше року брав участь в бойових діях на Сході України, розповів про проблеми та
здобутки нашої армії, про величезну участь народу у неоголошеній війні з російським
агресором, про допомогу волонтерів. Хвилиною мовчання вшанували загиблих земляків у
війні на Сході України. Життєрадісні і товариські, відповідальні та наполегливі
– такими їх запам’ятали друзі, такими вони залишаться для усіх. Ось імена Героїв: Ігор
Ляшенко, Олександр Мазунов, Ігор Балда, Ярослав Давидов, Максим Коваль, Сергій
Оврашко, Андрій Молодика, Ярослав Кривогубець, Сергій Гаврилюк, Василь Кашлаков,
Юрій Лабунець, Руслан Скотенюк, Валерій Числюк.
9 лютого Творча сотня «Рух до перемоги» спільно з 42-м Гарнізонним Будинком
офіцерів (директор Сергій Чеплаков) побували з концертом у хмельницьких армійців.
Півтори години артисти Сотні дарували розмаїту палітру пісень та музики представникам
військової служби правопорядку та окремого полку дистанційно керованих літальних
апаратів. Були і колективні співи, і гра в караоке, і танці – польки та сіртакі, і пісні про
кохання, про війну, про втрати і надію, про сподівання та про мир.
4 лютого за сприяння Благодійного фонду «Хесед Бешт» та Хмельницького обласного
осередку Спілки поляків України для представників громадських організацій національних
меншин області відбулася екскурсія по пам’ятках Городоцького району. Зокрема, учасники
відвідали пам’ятку архітектури національного значення – Синагогу у смт Сатанові, Костел
Мученика Станіслава та ознайомилися з роботою загальноосвітньої школи з польською
мовою навчання у м. Городок.
4 лютого в концертній залі Кам’янець-Подільської міської дитячої музичної школи ім.
Ф. Д. Ганіцького відбувся творчий вечір тріо бандуристів «Золоті струни».
В концерті звучали як українські народні мелодії, так і твори сучасних композиторів та
джазових композиторів. Крім тріо бандуристів у творчому вечорі взяли участь друзі
колективу: Яна Савлук (вокал), Микола Головатюк (акордеон), Станіслав Янушевський
(саксофон), концертмейстери Олена Атаманюк та Алла Пасічук.

Учасники народного аматорського ансамблю танцю «Веселка» під керівництвом
лауреата міської премії ім. Б. Хмельницького, головного балетмейстера Володимира
Петрини з 29 січня до 3 лютого відвідали з культурним візитом республіку Польшу.
Наші молоді артисти представляли своє танцювальне мистецтво учням школи імені Стефана
Кардинала Віцинського у м. Стадніки.
Бібліотечна справа
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
На виконання Указу Президента України «Про оголошення 2016 року Роком
англійської мови в Україні» в бібліотеці відбулося відкриття Року англійської мови.
У відкритті взяли участь викладачі та студенти вищих та загальноосвітніх навчальних
закладів. Присутні ознайомилися з планом заходів, що відбуватимуться в рамках Року
англійської мови, обговорили значення англійської мови як однієї з міжнародних мов у світі,
поспілкувалися з носіями мови, волонтерами з Англії (в режимі скайп-звязку) та
відвідувачами бібліотеки, які працювали в Америці.
Керівник інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» Юлія Заверуха презентувала
ресурси та послуги центру.
Бібліотекою спільно з Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України
НАН України, обласною організацією Національної спілки краєзнавців України проведено
науково-практичну конференцію «Василь Баженов: життя і творчість в ім’я України та
рідної Хмельниччини» (до 100-річчя від дня народження письменника Василя Баженова).В
рамках проведення науковці, краєзнавці, письменники краю заслухали доповіді: «Василь
Баженов – життя і творчість в ім'я України і рідної Хмельниччини» кандидата
історичних наук, дійсного члена Центру дослідження історії Поділля Інституту історії
України НАН України Бориса Кузіни; «Василь Миколайович Баженов – один з
фундаторів осередку Національної Спілки письменників на Хмельниччині, видатний
прозаїк сучасності» письменника, голови Хмельницької обласної організації Національної
Спілки письменників Василя Горбатюка. З темами досліджень про Василя Миколайовича
Баженова як видатного педагога, ґрунтовного дослідника історії та народних звичаїв
Поділля, майстра художньої прози виступили: професор Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка Юрій Хоптяр; кандидат економічних наук
Хмельницького національного університету Сергій Мороз та старший викладач кафедри
зарубіжної літератури та культурології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Валентин Ільїнський. Родовід сім ї Баженових представив відповідальний секретар обласної
організації Національної спілки краєзнавців України Анатолій Роздобудько. Доктор
історичних наук, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України
НАН України Лев Баженов поділився спогадами про батька.
В рамках Всеукраїнської екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!» та з
метою виховання у громади дбайливого ставлення до довкілля у бібліотеці відбувся
обласний форум «Взаємодія громадськості, бізнесу, органів державної влади при
вирішенні соціальних питань ВГО «Let's do it, Ukraine». Участь у форумі взяли
представники Всеукраїнської громадської організації «Let's do it, Ukraine», органів місцевого
самоврядування та засобів масової інформації. Фахівці бібліотеки ознайомили присутніх з
ресурсами бібліотеки з питань дбайливого ставлення до довкілля та презентували книжководокументальну виставку «Екосередовище і сучасність».
Бібліотекою спільно з Хмельницькою обласною громадською організацією
«Подільська правова ліга» та Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги продовжено реалізацію проекту скайп-консультування для

малозабезпечених громадян та осіб, що опинились в складних життєвих обставинах
віддалених населених пунктів області. Правову допомогу отримали жителі Віньковецького,
Волочиського та Городоцького районів. Основні питання стосувалися нарахування пенсії,
пільг, виплат по кредиту та оформлення спадку.
В рамках реалізації проекту «Кіноклуб «Docudays UA» в бібліотеці відбувся
перегляд та обговорення фільму французького режисера Матьє Брона «Тілом і душею» із
колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays UA».
Фільм розкриває проблеми та соціалізацію людей з особливими потребами, головними
темами якого є людська гідність, права меншин, свобода пересування та дискримінація
людей. Учасники перегляду спробували відповісти на питання, як знайти своє місце в
суспільстві.
Крім того, у бібліотеці проведено:
 літературний вечір «Хотіла б я піснею стати» до 145-ї річниці від дня народження
Лесі Українки для учнів Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею та
студентів Хмельницького базового медичного коледжу. Присутніх ознайомлено з
життєвим шляхом української письменниці, драматурга, поетеси, перекладача та
культурного діяча; продемонстровано мультимедійну презентацію про творчість
поетеси; здійснено презентацію книжково-ілюстративної виставки «Довго щирими
сими словами до людей промовлятиму я…». В рамках проведення поет, голова
міської літературної спілки «Поділля» Володимир Олійник та філолог Катерина
Дубініна поділилися своїми дослідженнями по творчості Лесі Українки. Учні
Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею виконали поетичні твори
поетеси;
 День спеціаліста «Новини радіосвіту». Для учасників Дня спеціаліста презентовано
літературу з питань історії розвитку радіо в Україні та світі, обговорено значення
радіомовлення в житті людини;
 презентацію науково-популярного видання «Природа Малополіського Погориння.
Рослинний світ», укладеного групою авторів на чолі з Валерієм Новосадом,
кандидатом біологічних наук, членом-кореспондентом Екологічної академії наук
України, завідувачем Ботанічного музею ННПМ НАН України. У виданні досліджено
багатий світ рослин, його сучасний стан, антропогенну трансформацію та заповідну
справу одного з найбільш мальовничих куточків України – Малополіського
Погориння. Представлено результати досліджень флори та моніторингу популяцій
рідкісних рослин Малополіського Погориння за 15 років експедиційних сезонів.
Видання є справжньою енциклопедією, яка відображає широкий спектр вивчення фіто
та флоро різноманіття регіону, основи його використання та збереження, методики
дослідження, пропаганди правильного використання, тощо. У презентації взяли
участь: представники органів місцевої влади, науковці, краєзнавці та освітяни краю;
 морально-естетичну бесіду «Сімейно-родинні цінності в духовному розвитку
молоді». Під час бесіди присутні обговорили роль сімейних цінностей та значення
дотримання традицій в житті людини. Провідний психолог міського центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Антоніна Віговська дала поради щодо
важливості формування сімейних цінностей в молодій сім’ї;
 інформаційні години:
 «Поділля Сергія Кукурузи» для відвідувачів Хмельницького міського
територіального центру соціального обслуговування. Присутніх ознайомлено
з творчим доробком митця, продемонстровано уривки відеоматеріалу про
життєвий шлях Сергія Кукурудзи та презентовано його малюнки і екслібриси;

 «В.М. Глушков – творець прообразу сучасних ПК» для учнівської молоді
міста. Під час заходу присутні ознайомилися з біографією основоположника
інформаційних технологій в Україні Глушкова В.М. та історією розвитку
цифрових автоматів і багатопроцесорних ЕОМ. В рамках заходу проведено
урок бібліографії та презентовано книжково-ілюстративну виставку «Сучасні
інформаційні технології».
***
З нагоди святкування Дня Святого Валентина в бібліотеці відбулися презентації
літератури та тематичні засідання:
•
«Чарівний Валентинів день» для студентів Хмельницького базового
медичного коледжу, яких ознайомлено з літературою іноземними мовами з
фондів бібліотеки про кохання;
•
«Романтичний вечір Купідона» для учасників клубу спілкування
англійською мовою «English Speaking Club». Присутні обговорили особливості
святкування Дня Святого Валентина в Америці та Україні, взяли участь у
конкурсах та вікторинах на краще звання історико-релігійного підґрунтя
виникнення свята;
•
«День Святого Валентина» для учасників клубу толерантності
«Разом». Учасники клубу, переселенці з Донецької та Луганської
познайомилися з технікою «вишивки стрічками» під час майстер-класу
майстрині ужиткового мистецтва Валентини Виноград та прослухати пісні та
вірші про кохання.
Підвищення кваліфікації
Провідний бібліотекар Центру регіональної та правової інформації Олена Грицишина
взяла участь у тренінгу за темою «Формування навичок з керування дискусії по фільму»
за програмою «Бібліоміст» та Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA (м. Київ)
Бібліотекар І-ї категорії Лілія Семенюк взяла участь у роботі ІІІ Зимової школи
молодих бібліотекарів УБА, що проходила в с. Ізки Міжгірського району Закарпатської
області.
Керівник інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» Юлія Заверуха взяла
участь у дводенному семінарі «Динамічна і комфортна англійська: інноваційні підходи
до практики розмовної англійської мови», що проходив в Американському домі (м. Київ).
Методична робота
На виконання плану роботи ОУНБ ім. М. Островського з питань підвищення
кваліфікації працівників на 2016 рік бібліотекою проведено:

перше засідання онлайн-клубу «Суч@сний методист». Під час
проведення обговорювалися питання електронної звітності в системі ЕСМаР;
підсумки Державної статистичної звітності за 2015 рік. Здійснено аналіз
соціокультурної діяльності, методичної роботи та виконання основних показників
в бібліотеках області;

вебінари:

 «Веб дизайн» для ІТ-спеціалістів центральних районних та міських бібліотек.
Учасники вебінару прослухали онлайн-консультацію завідуючого відділом
інформаційних технологій та електронних ресурсів Хмельницької ОУНБ О.В.
Гриняка «Сучасні технології побудови дизайну»;
 «Проектна діяльність бібліотек як засіб модернізації» для працівників
публічних бібліотек Хмельницького, Деражнянського, Новоушицького,
Волочиського районів. Учасники вебінару
прослухали онлайн-презентацію
«Проектна діяльність як один із напрямків успішної діяльності публічних
бібліотек» провідного методиста відділу науково-методичної роботи та інновацій
у бібліотечній справі Вікторії Пасічник та обмінялися досвідом за темою
«Проектна діяльність бібліотек: від ідеї до реалізації» під модераторством
заступника директора з наукової роботи та інформатизації Валентини Маковської.

Діяльність клубів за інтересами
Учасники клубу перегляду англомовних відеофільмів протягом лютого переглянули та
обговорили фільми: «Незвідана Америка» про ментальні, культурні та побутові особливості
країни та «New York Underground» про американський кінематограф.
Для учасників клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова громада»
організовано:
 презентацію серії книг садоводів-городників Ганічкіних, в яких надаються
рекомендації щодо вирощування овочів та садових рослин, фруктових дерев та
ефективних способів збільшення врожаю;
 День корисних порад «Лютневі вікна» про можливість висіву сільськогосподарських
культур в лютому та ефективність використання «лютневих вікон» для проведення
весняно-польових робіт.
У бібліотеці для членів сімейного клубу толерантності «Разом» організовано засідання за
темами:
 «Поезія у моєму житті». Під час проведення присутні декламували свої улюблені
вірші поетів-сучасників та класиків вітчизняної та зарубіжної літератури;
 «Китайський Новий рік». Для учасників клубу підготовлено інформацію про
походження цього свята, міфи, вірування та традиції китайського народу, а також
відео про святкування Китайського нового року у Сінгапурі.
Учасники клубу «Франзуаза» на засіданні за темою «Туристична привабливість
Франції взимку» здійснили віртуальну подорож по Нормандії; ознайомилися з культурним
та історичним надбанням французів.
***
16 лютого у Волочиській центральній районній бібліотеці спільно з Патрульною
поліцією Хмельницького проведено мистецький проект. На запитання старшокласників
відповідали командир 3-ї роти батальйону патрульної поліції, чемпіонка України, Європи та
світу з панкратіону і рукопашного бою Тетяна Чубар, а також інспектори Євген Михалков та
Ярослав Болюх. Зустріч проходила у безпосередній, дружній і веселій атмосфері. Т.Чубар
читала власні вірші та виконувала популярні хіти під гітару. Подарунком для гостей стали
виступи вихованців вокального ансамблю «Барви» Волочиської дитячої школи мистецтв
(керівник – Л.Коваленко), учнів ЗОШ № 1 та міського НВК. Директор бібліотеки
Л.Молчанова отримала від поліцейських кілька україномовних новинок літературного сезону

з дарчими написами. По завершенні зустрічі кожен охочий міг зробити селфі-фотографію із
“копами” на фоні патрульної машини. Правоохоронці пообіцяли, що такі приємні заходи
будуть продовжуватися і надалі.
2 лютого у м. Кам'янець-Подільський відбулося свято з нагоди відзначення 150-річчя
від дня заснування Кам’янець-Подільської центральної бібліотеки. Розпочалося дійство в
стінах міської ради літературною презентацією виставки «Ми вам розкажемо про себе» про
історію книгозбірні та її раритети.
Флаєр-акція «Цей дивний світ – бібліотека», що проходила в різних мікрорайонах міста,
знайомила перехожих із сучасними послугами, розкладом роботи центральної бібліотеки.
Кожен учасник акції отримав рекламну листівку – флаєр.
Бібліотечний квест «Як пройти в бібліотеку?», що став продовженням бібліодня,
розширив знання мешканців міста про центральну книгозбірню, про об’єкти, що її оточують
та про важливі віхові події, пов’язані з її діяльністю.
Родзинкою бібліодня стало бібліомаршрутне таксі, яке курсувало маршрутом № 1.
Пасажири, яким пощастило стати клієнтами бібліотаксі, взяли участь у пізнавальному
конкурсі «Літературні перлинки». Але справжнє бібліотечне шоу – свято «Ювілей храму
книг» розгорнулось в приміщенні Кам’янець-Подільської міської центральної бібліотеки.
Фотосушка «У плині часу», що розташована на стінах вздовж сходинок усіх трьох поверхів,
знайомила гостей з віхами історії центральної міської бібліотеки.
Музейна справа
23 лютого у Нетішинському міському краєзнавчому музеї відбулася презентація
виставки, присвяченої 150-й річниці від дня народження історика, політика, громадського
діяча Михайла Грушевського.
Оксана Кононюк, директор Нетішинського музею, представила експозицію, де зібрані
цінні матеріали з доробку вченого, копії світлин з життя його родини, а також праці з
Грушевськознавства. Про важливі віхи життя непересічного історика та його досягнення
розповів Тарас Вихованець, автор виставки, заступник директора Нетішинського музею з
наукової роботи. Про Грушевського, як людину, його взаємини з іншими сучасниками, а
також нові перевидання його праць повідала присутнім Алла Атаманенко, доктор історичних
наук, професор, директор Інституту досліджень української діаспори Національного
університету «Острозька академія». Слід додати, що завдяки її сприянню виставка була
доповнена раритетними виданнями. Іван Михасик, начальник управління культури
виконавчого комітету Нетішинської міської ради відзначив важливість такої виставки у
процесі виховання підростаючого покоління та переоцінки ролі Грушевського в історії
України. На заході побували представники культурних та освітніх установ міста.
10 лютого у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулась презентація
художньо-тематичного календаря “Діти у мистецтві”. На його сторінках представлено твори
з музейної колекції, написані різними художниками у різні часи (переважно впродовж ХІХХХ століть). Усіх їх об’єднує спільна тема – образ дитини у мистецтві. До календаря
увійшло 13 робіт відомих художників, серед яких: Тетяна Яблонська, Іван Їжакевич,
Андроник Лазарчук, Михайло Ліщинер, Андрій Антонюк та інші.
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї

15 лютого відбулося музейне театралізоване свято “Зимушка від
нас йде, літо за руку веде”. Працівники музею розповіли присутнім про побут
подолян, традиції святкування свята Стрітення. Зокрема, пригадали народні
прикмети, традиції ворожіння тощо;


10 лютого відкрилась тимчасова виставка “І кличе пам’ять бути
насторожі”. До уваги відвідувачів – фото з місця подій, особисті речі учасників
Майдану, зразки спорядження бійців АТО, дитячі листи і малюнки, надіслані
військовослужбовцям, тощо. Вони показують, що життя людини на визвольній
війні – це не знищення, а навпаки, захист кожного з нас. Експонати із зони АТО
привезли волонтери та учасники бойових дій. У виконанні волонтера та барда
Сергія Білецького прозвучали авторські пісні про події на Сході України та
героїзм захисників Батьківщини.

