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Культурно-мистецьке життя краю
У Хмельницькому обласному академічному театрі ляльок відбулася церемонія
нагородження лауреатів обласної премії імені Т.Г. Шевченка. За вагомий внесок у
популяризацію творчої спадщини Великого Кобзаря обласну премію імені Т.Г. Шевченка
цьогоріч присуджено творчому колективу Хмельницького обласного академічного театру
ляльок та майстру народної творчості Гончарук Ніні Іванівні.
До 72-ї річниці звільнення Хмельницької області від нацистських окупантів
З метою ознайомлення молоді з героїчними сторінками визволення Хмельницької
області від нацистських окупантів в роки Другої світової війни в ХОУНБ імені Миколи
Островського відбулася краєзнавча година «Солдата подвиг житиме віки, як переможний
день весни…».
Перед присутніми виступили: ветеран Другої світової війни, почесний громадянин міста
Хмельницького Г.С. Атаманюк; заступник голови Хмельницької обласної ради організації
ветеранів України, голова військово-наукового товариства «Ветеран», полковник у відставці
О. І. Клочко; відповідальний секретар Хмельницької обласної ради організації ветеранів
України, відмінник освіти Г.І. Степанець.
В ході заходу презентовано збірник історичних матеріалів, фактів, публікацій «Ратна
і трудова слава Хмельниччини: пам'ять і шана», приурочений до 70-річчя Перемоги над
нацизмом у Європі, 70-річчя завершення Другої світової війни 1939-1945 років та 30-річчя
створення ветеранської організації.
Крім того учасники краєзнавчої години ознайомилися з книжковою виставкою
«Солдата подвиг житиме віки, як переможний день весни…» та переглянули
документальну стрічку «Визволення Проскурова».
До дня народження Леоніда Глібова
У смт Чорний Острів Хмельницького району відбулося літературно-мистецьке свято,
присвячене 189-й річниці від дня народження видатного українського поета-байкаря Леоніда
Івановича Глібова. Свято розпочалося з урочистого відкриття погруддя байкаря на площі
перед Чорноострівським НВК.
В рамках свята у Хмельницькій центральній районній бібліотеці учасникам та гостям
заходу було презентовано книжково-ілюстративну виставку «В байках і ліриці живе його
душа». Усі бажаючі мали змогу відвідати літературно-краєзнавчий музей Леоніда Глібова.
Опівдні стартував обласний конкурс читців імені Леоніда Глібова, під час якого півсотні
учасників у трьох вікових категоріях боролися за першість у майстерності володіння
художнім словом.
Дійство
завершилося
концертною
програмою,
яку презентували
учні
Чорноострівської музичної школи та церемонією нагородження. Переможці конкурсу
відзначені дипломами, грошовими преміями, пам’ятними подарунками, іменними подяками.
Перше місце в обласному конкурсі читців у молодшій віковій категорії посіли:
Кваченко Злата (м. Хмельницький), Столаба Анастасія (м. Кам’янець-Подільський) та творча
група «Ми таланти твої, Україно» (с. Мар’янівка Хмельницького району); у середній віковій
категорії – Левицький Олександр (м. Хмельницький), Назарчук Іван (м. Хмельницький),
Рижий Вадим (с. Гвардійське Хмельницького району); у старшій віковій категорії – Тетяна
Заступ (м. Кам’янець-Подільський).

До Всесвітнього дня поезії
У ХОУНБ імені Миколи Островського відбулися поетичні читання «На струнах
слова чарівного».
У поетичних читаннях взяли участь: Віталій Міхалевський – поет, голова
Хмельницького обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.
Т. Шевченка; Володимир Захар’єв – літератор, журналіст, голова обласного осередку
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»; Галина Корицька – поетеса,
заступник голови обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів
України». Під час заходу відбулася презентація книжкової виставки “Поезія - це музика
душі”;
У Шепетівській районній бібліотеці цей день святкували разом з учасниками
літературно-мистецької студії «Доля». В поетичних читаннях перед слухачами виступили:
Любов Бурова, Сергій Доскач, Іванна Ліщук, Леонід Жмурко, Олександр Костюк, Валерія
Щербак, Дмитро Воронюк, Марія Карнаух, Ніла Кравчук, Антоніна Осецька, Зінаїда
Зубарєва, Надія Семенюк, які познайомити гостей із своєю творчістю. Зачарував того дня
спів Ольги Лукашук, Анатолія Огарєва та Майї Палій. В програмі був і «вільний мікрофон».
Усі охочі читали свої вірші – про кохання, патріотичну поезію, вірші дітям.
Близько тисячі містян та гостей Кам’янця-Подільського взяли участь у заходах в
рамках поетичного фестивалю “Поділля Open”. Його цьогоріч започатковано з ініціативи
департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради. Організатором
заходів в рамках фесту стала міська централізована бібліотечна система.
Упродовж трьох днів в різних мальовничих куточках міста відбувались креативні та
театралізовані дійства, які об’єднали обдарованих людей не тільки з Поділля, але й з різних
куточків України.
У затишному арт-кафе «Щасливий кіт» пройшла автограф-сесія з поетесою Юлією
Вротною. Юна поетка зачарувала присутніх своєю щирістю, глибиною та надзвичайно
тонким розумінням життєвих цінностей.
Поетична дегустація відбулась в кав’ярні готелю “Рейкарц” з поетами – одеситкою
Євгенією Заславською, львів’янином Андрійком Вар’ятом (Андрій Білецький), киянами
Сергієм Пантюком, Іваном Андрусяком, Оленою Задорожною, хмельничанином Віталієм
Міхалевським. В невимушеній атмосфері спілкування знані поетичні метри презентували
свої збірки, відповідали на запитання присутніх, розкривали свої творчі щаблі народження
нових творів.
Усі, хто завітав до бібліотеки-філії № 2, стали свідком непересічної зустрічі з цікавою
жінкою та талановитою письменницею Ніною Фіалко. Довірлива розмова та пам’ятні фото
залишили яскраві спогади у кожного з присутніх.
Наймолодші кам’янчани мали нагоду зустрітись з дитячим письменником Сергієм
Боднарем у піцерії “Мак Смак”. Письменник надав юним пошановувачам дитячих оповідань
та казок майстер-клас з їх написання та створення.
А в бібліотеці-філії № 6 для дітей відбувалася зустріч-інтерв’ю з поетом, головним
редактором видавництва “Фонтан казок” Іваном Андрусяком та членом Національної спілки
письменників України Сергієм Пантюком, який теж має доробок віршів для дітей.
Презентація збірки “Цукерково-букетні вірші” хмельницького поета, голови обласного об’єднання товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Віталія Міхалевського проходила у
відділі краєзнавства міської центральної бібліотеки. Присутніх вразив різнобарвний
поетично-міфічний дивосвіт поезії пана Віталія. Кожен рядок його поезії проникнутий
інтимом почуттів ліричного героя, а вірші різняться емоційною тональністю звучання. Під
час зустрічі відбувся живий невимушений діалог, під час якого знайшлися відповіді на всі
запитання.

“Віршам лиш свою душу відкриваю” – під такою назвою відбувалась поетичноекскурсійна мандрівка на екскурсійних трамваях, люб’язно наданих командою “Екскурсії на
електромобілях”. Впродовж усієї подорожі звучали вірші, як кам’янецьких авторів так і
запрошених гостей та екскурсійна розповідь про найважливіші історичні та архітектурні
об’єкти Кам’янця-Подільського, яку проводили бібліотекарі.
Цікавою виявилась зустріч-діалог гостей фестивалю з членами місцевого поетичного
об’єднання “Ліра”, на якій письменники та поети обмінювались власними рецептами
створення поетичних рядків.
Наймасштабнішим заходом в рамках фестивалю став конкурс читців “Поетична
весна – 2016″, який об’єднав любителів поетичного слова різного віку. До участі у конкурсі
зареєструвалось 34 учасники за трьома віковими категоріями: до 15 років, 16-35 років та від
36 і більше років.
Всі учасники артистично декламували вірші, передавали поетичним словом свої емоції та
почуття. Багато читців представляли власну поезію.
Крім віршів на заході лунали чудові українські пісні у виконанні талановитих
кам’янчан – Жанни Мадич, Лілії Вакар, Ольги Андрухової.
Завершився фестиваль поетичною прогулянкою бібліотечним сквером, на якій звучали
власні вірші членів поетичного об’єднання “Ліра” Людмили Кур’ян, Людмили Дрезналь,
Ірини Сон (Попіль), Олени Комарніцької, Лесі Руснак-Приліпко, Марії Гаврилової.
Учасники фестивалю мали нагоду споглядати експозицію “Як сонце виплекане
слово”, яка була створена працівниками центральної бібліотеки. А свої побажання та
враження гості залишили у “Валізі вражень”.
***
Артисту драми, провідному майстру сцени Хмельницького обласного академічного
музично-драматичного театру імені М. Старицького Олександру Івановичу Топоринському
присвоєно почесне звання “Заслужений артист України”. Відповідний Указ № 117/2016
“Про відзначення державними нагородами України діячів театрального мистецтва”
підписав Президент України Петро Порошенко 25 березня 2016 року.
Звання присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і
театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди
Міжнародного дня театру.
25-27 березня у Кам’янець-Подільському відбувся ІV Всеукраїнський фестивальконкурс хореографічного мистецтва «Радея-Dance», у якому взяли участь колективи з
шести областей України. Журі конкурсу очолив хореограф, народний артист України,
кавалер ордена Святого Станіслава, танцмейстер Віденських балів, Президент Асоціації
авторських шкіл Чапкіса в Україні, Італії, Сполучених Штатах Америки, почесний професор
Київського Національного університету культури і мистецтв, член Союзу хореографів
України Григорій Чапкіс. Два дні змагань, переживань конкурсантів і нарешті визначено
переможців. Кубок Григорія Чапкіса отримав ансамбль «Вишиванка» зі Львова, а кубок
міського голови Михайла Сімашкевича та грошову премію – ансамбль «Максі» (Кам’янецьПодільський). Володарем Гран-Прі визнано народний ансамбль народного танцю «Зорицвіт»
(Харків). Окрім конкурсної частини усі колективи взяли участь у флешмобі «Україна
танцює» на головній площі міста.
На виконання Указу Президента України № 675/2015 від 03.12.2015 р. «Про
відзначення 25-ї річниці незалежності України» в області стартував обласний фестиваль
народної творчості “Ода Україні!», присвячений 25-й річниці Незалежності України, в
рамках якого всі райони Хмельниччини презентуватимуть кращі досягнення аматорського
мистецтва та народної творчості.

Честь дати старт фестивалю випала гостинній Городоччині. В рамках відкриття
фестивалю відбулося засідання круглого столу «Клубні заклади Хмельницької області як
осередки формування та розвитку культури краю», відкриття виставки «Незалежна й
вільна держава – творіння української нації», а також концерт майстрів аматорського
мистецтва Городоччини, Дунаєвеччини, Чемеровеччини та Ярмолинеччини. Загалом взяли
участь у творчих заходах близько 20 колективів.
10 березня відбувся творчий звіт народного аматорського ансамблю народної музики
«Подільський дивограй» Кам’янець-Подільської міської дитячої школи мистецтв (керівник
Валентина Солтис). Присутні мали змогу насолодитися прекрасними українськими піснями
та веселими запальними мелодіями.
У виконанні ансамблю прозвучали відомі твори подільського композитора О. Беца
«Святкова хора», «Ой вінку, вінку», полька «Подоляночка» та «Українські награвання»
В. Сидоренка, «Українські жартівливі наспіви» В. Попадюка, «Ватра» В. Матвійчука.
Приємно вразили присутніх пісні у виконанні Марії Омельчук, Оксани Гори та чоловічого
вокального квартету «Березоль» (керівник Василь Марцинів).
До 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка
У Хмельницькій ОУНБ імені Миколи Островського організовано:
 виставку «Особа митця» за матеріалами журналу «Слово і час». На виставці
представлені статті з часопису про Тараса Шевченка як художника, його мистецьку
спадщину та творчі зв’язки з представниками інших видів мистецтв;
 зустріч молоді міста з лауреатами обласної Шевченківської премії: членом
Національної спілки журналістів України, мистецтвознавцем, письменникомпубліцистом Миколою Кульбовським; поетом, головою Хмельницького обласного
об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" Віталієм Міхалевським; поетесою
Ніною Шмуриковою та заслуженою артисткою України, солісткою Хмельницької
обласної філармонії Фатімою Чергіндзією. Подільські митці поділилися своїми
роздумами про життя та творчість Т. Шевченка, відзначили, яку роль відіграв поетмесія у їхньому житті. Микола Кульбовський розповів про цікаві факти та події, що
пов'язали українського Пророка з Поділлям та подолянами, а Віталій Міхалевський
зупинився на діяльності обласного об'єднання товариства "Просвіта" у підготовці до
відзначення славного ювілею Кобзаря. Фатіма Чергіндзія виконала пісні на вірші
Тараса Шевченка «Заповіт» абхазькою мовою та «Чи ми ще зійдемось знову»
українською. Під час заходу відбулася презентація книжкової виставки «Єднаймо
душі словом Кобзаря». На згадку про зустріч гості подарували книгозбірні книги з
автографами, серед яких є унікальні видання.
Бібліотечна справа
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
Бібліотекою в партнерстві з Хмельницькою обласною громадською організацією
«Подільська правова ліга», Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, Головним територіальним управлінням юстиції у
Хмельницькій області та управлінням Пенсійного фонду України у Хмельницькій області
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 та Хмельницького районів. Основні
питання стосувалися нарахування пенсій та приватизації землі.

В рамках реалізації проекту «Кіно клуб Docudays UA» в бібліотеці відбулися
перегляди документальних фільмів:
 чеського режисера Олександра Гореліка «Виховання Уляни» про життя
восьмирічної дівчинки, яка виховується братством Святих мучеників разом з 9
іншими дітьми в селі Псковської області (Росія);
 Яна Яапа Кейперза з Нідерландів «Грішна хвороба» про долю ВІЛінфікованих. Після перегляду глядачі обговорили проблеми захисту прав і свобод
людини та громадянина в Україні та світі.
Крім того у бібліотеці проведено:
 презентацію виставки художньої вишивки одягу подільської майстрині
Світлани Ларінчук для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
Присутніх ознайомлено з історією українських народних традицій; особливостями
оздоблення виробів з тканини. Під час виставки тріо «Маестро» народного
аматорського ансамблю музики і пісні «Ретро» під керівництвом лауреата міської
премії імені Богдана Хмельницького Михайла Люшні виконав українські народні
пісні. Хмельницький поет-пісняр Микола Дорожко читав власні поетичні твори.
Заслужений працівник культури, голова Хмельницького обласного осередку
Національної спілки майстрів народного мистецтва України Таїсія Стан поділилася
враженнями від виставки та висвітлила шлях творчого зростання Світлани Ларінчук;
 тиждень популяризації періодичних видань «Читаємо всією родиною» – з
метою заохочення до читання, виховання у відвідувачів бібліотеки культури читання
та пробудження творчих здібностей. В рамках Тижня проведено інформаційний огляд
«Хочеш добре навчатися – читай», організовано виставки газетно-журнальних
статей «Найцікавіше з періодики» та «Читаємо всією родиною»;
 Дні інформації:
 «Право власності на землю». Під час проведення присутніх ознайомлено з
електронними та друкованими ресурсами бібліотеки з питань земельного
законодавства; Публічною кадастровою картою України; правозахисними
організаціями області. Юрист Хмельницької обласної громадської організації
«Подільська правова ліга» Анастасія Площинська проконсультувала учасників
зустрічі з приводу отримання права власності на землю;
 «Культура та безпека харчування», під час проведення якого розглядалися
питання споживчих прав людини: на споживчу освіту, задоволення базових
потреб, здорове харчування та виготовлення продуктів харчування;
 інформаційні години:
«Творчі злети офіцера» – про життя українського співака, композитора та
письменника Сергія Козака. Присутнім продемонстровано відео уривки пісень у
виконанні Сергія Козака на вірші українських поетів М. Рильського «Яблука
доспіли», П. Воронька «Ходімо, кохана, у ліс», «Коні вороні», А. Малишка
«Прощальна», «Три дубки», С. Крижанівського «Берізка» та інші;
«Тепло нашого дому» – про проблеми та перспективи розвитку сфери
житлово-комунального господарства.
 екологічний урок «Чиста вода для здоров’я світу» для учнівської молоді
міста. Присутніх ознайомлено з важливістю збереження та освоєння водних ресурсів,
раціонального їх використання.

В рамках Року англійської мови:
 бібліотекою організовано:
 зустріч керівника центру English TOP Віктора Снігурова зі студентською
молоддю міста за темою «Освіта в США та Україні». Присутні мали
можливість ознайомитися з сучасною системою освіти в Україні та США;
поглибити свої знання в американському варіанті звучання англійської мови;
 перегляд та обговорення фільму «Американська комедія як жанр фільму»
про кіноіндустрію Голлівуду; переваги та недоліки українського та
американського кінематографу;
 книжково-ілюстративну виставку «День Святого Патрика: традиції
святкування» про історію, факти та особливості відзначення свята у США;
 завідуюча відділом літератури іноземними мовами Світлана Сліпун виступила з
темою «Використання фонду відділу для сприяння вивчення англійської мови»
для учасників круглого столу «Роль сучасної шкільної бібліотеки для забезпечення
якісного навчання учнів англійської мови», який відбувся на базі Хмельницького
багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура;
 в бібліотеці пройшла презентація програми AIESEC в Україні. AIESEC – це
міжнародна молодіжна громадська організація для студентів та нещодавніх
випускників вищих навчальних закладів. Мета програми – розвиток лідерського та
професійного потенціалу молоді. Основною діяльністю програми AIESEC є
організація міжнародних та національних соціальних проектів, програми обміну та
програми професійних стажувань за кордоном;
 фахівцями бібліотеки інсценовано казку «Троє поросят» англійською мовою для
глядачів дитячих передач Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії
«Поділля-Центр» та «Мандруємо стежками казок» для учнів початкових класів
Хмельницького ліцею № 17;
 проведено:
 годину цікавого спілкування англійською мовою з молоддю міста за темою
«Англійська мова – це креативно». Присутні обговорили питання важливості
знання англійської мови для успішного майбутнього;
 огляд літератури англійською мовою з фондів бібліотеки для вчителів
іноземних мов Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького;
 засідання клубу спілкування англійською мовою «English Speaking Club» за темами:
 «Гендерні стереотипи, або чого очікує суспільство від чоловіків та
жінок?». Присутні порівняли гендерні стереотипи у США та Україні,
обговорили моделі поведінки чоловіків і жінок в суспільстві та шлюбі;
 «Спортивні вподобання в США». Учасники обговорили найпоширеніші
види спорту в США: американський футбол, бейсбол, баскетбол, серфинг.
Крім того, переглянули фільм “Soul Surfer” з англійськими субтитрами.
Підвищення кваліфікації
Директор бібліотеки Надія Синиця взяла участь у VІ Всеукраїнській конференції
«Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири» в смт
Славське Львівської області.
Заступник директора з наукової роботи та інформатизації Валентина Маковська
провела тренінг для координаторів пунктів європейської інформації за проектом «Все про

Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» в
смт Славське Львівської області.
Провідний бібліотекар Центру регіональної та правової інформації Олена Грицишина
взяла участь у конференції від програми «Бібліоміст» та відвідала Міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини Docudays UA «Документальні фільми як
інструмент медіа просвіти з прав людини» в м. Київ. Участь у конференції взяли:
правозахисники, громадські активісти та координатори клубу. В рамках проведення
учасники переглянули та обговорили документальні стрічки: Кароліни Белявської «Звіть
мене Маріанною», Володимира Логінова «Мурашник», Любові Дуракової «Аліса в країні
війни» та Інни Омельченко «Ямаха».
Методична робота
З метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області бібліотекою
проведено:
 День обласної бібліотеки «Шляхи та методи удосконалення бібліотечного
обслуговування» на базі Шепетівської ЦРБ. Відкрили День обласної бібліотеки
директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи
Островського Надія Синиця та директор Шепетівської центральної районної
бібліотеки Людмила Везюк. Під час проведення завідуюча відділом науковометодичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Тетяна Грудецька ознайомила
бібліотекарів району з інформаційними ресурсами обласної бібліотеки за темою
«Ресурси обласної універсальної наукової бібліотеки на задоволення
інформаційних потреб жителів області» та моніторингом «Впровадження
Електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек»; провідний
методист відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі
Альона Гуменюк провела тренінг «Інноваційні бібліотечні форми роботи з
мешканцями громад. Створення карти громади та організація послуг для
потенційних користувачів бібліотеки»;
 засідання онлайн-клубу методистів «Сучасний методист» для фахівців публічних
бібліотек області, під час проведення якого розглядалися питання:
• здача е-звітності в системі ECMAP;
• участь бібліотек у соціологічному дослідженні «Краща книга Хмельниччини» та
конкурсах «Кращий методист», «Бібліотека на службі громади».
 вебінари:
 «Визначення у фондах рідкісних і цінних видань» для працівників відділів
комплектування ЦРБ та ЦМБ. Відкрила вебінар заступник директора з
наукової роботи та інформатизації Валентина Маковська, яка ознайомила
слухачів з основними питання вебінару та проаналізувала діяльність бібліотек
області з цього напрямку. У своїй презентації-консультації «Рідкісні і цінні
видання в бібліотечних фондах» завідуюча відділом зберігання та реставрації
бібліотечного фонду Вікторія Шелегеда звернула особливу увагу на
регламентуючі документи та критерії відбору до колекцій рідкісних і цінних
видань, наголосила на важливості виокремлення рідкісних і цінних видань з
основних фондів бібліотек. Завідуюча відділу формування, наукового
опрацювання фондів Ніна Онищук розглянула питання обліку рідкісних і
цінних видань, розподілу та обліку книг, одержаних за Державною та
обласною програмами. На завершення тренінгу фахівці обласної наукової
бібліотеки дали змістовні відповіді на питання колег;

 «Робота з програмою ІРБ1С. Ведення електронного каталогу» для
працівників центральних районних (міських) бібліотек області. Учасників
вебінару проінформовано з питань файлової організації електронних каталогів;
наповнення словників та вирішення проблемних питань;
 «Веб-дизайн» для ІТ спеціалістів. Учасники вебінару обмінялися досвідом з
питань сучасних напрямків дизайнів веб-сайтів бібліотек; підбору кольорової
гамми та перевантаженості дизайну.
Крім того, бібліотекою здійснено:
тематичне вивчення діяльності бібліотек Деражнянського району за темою
«Методичний вплив на якість бібліотечного обслуговування в умовах сільської
бібліотеки»:
перевірено
регламентуючу
документацію,
видавничу
діяльність,
проаналізовано та надано методичну допомогу з питань підвищення кваліфікації сільських
бібліотекарів;
експертно-діагностичний аналіз виконання зауважень по комплексному вивченню
Городоцької ЦРБ та Сатанівської селищної бібліотеки.
***
Для членів клубу «Франсуаза» організовано вечір поезії «Живопис - це німа поезія,
а поезія - це сліпий живопис». Учасники ознайомилися з творчістю сучасних французьких
поетів та матеріалами виставки фотоальбомів «Живопис Франції».
В рамках роботи клубу сімейного спрямування «Людина. Сім’я. Україна» в
бібліотеці здійснено відео презентацію «Вимкніть, щоб включити» (проблема
роз’єднання між людьми в зв’язку з засиллям гаджетів) про шкідливий вплив гаджетів на
психічне та фізичне здоров’я людини. Учасники перегляду проаналізували типи гаджет-залежності та окреслили правила безпечного користування смартфонами.
Для учасників клубу толерантності «Разом» (внутрішньо переміщених осіб зі Сходу
України) проведено засідання за темою: «Традиційний одяг народів світу» – про культуру,
побут та звичаї населення Євразії та США; а також національний одяг українців, створений
на всіх етапах історії України.
Для учасників клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова
громада» підготовлено засідання за темами:

«Технологія вирощування картоплі» про підготовку ґрунту, картоплі до
висаджування та особливості органічного підживлення;

«Щедрий урожай огірків, кавунів, динь» про технологію посіву та
вирощування плодових овочевих культур родини гарбузових у відкритому та закритому
ґрунтах;

«Грядки Володимира Розума» про спеціальні технології вирощування
городніх культур.
Музейна справа
В обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки «Оксанина
лялька», на якій були презентовані авторські ляльки львівської майстрині Оксани СмерекиМалик. Це 20-та ювілейна виставка майстрині.
Виставка створена циклами (гуцульським, французьким, квітковим), що
перегукуються з поезіями авторки.

У Хмельницькому обласному художньому музеї:
 відкрилась персональна виставка хмельницького художника Сергія Школяра
«АбсуDRAWлогія». Спільною особливістю авторських творів, серед яких живописні
полотна, левкаси, дрібна пластика та утилітарна скульптура, є звернення до парадоксального
сполучення форм, алегорій та мінливості образів. У пошуку ідей автор звертається до творів
улюблених авторів, легенд та міфів, інтерпретує назви сюжетів, обираючи кумедні моменти.
Окрему долю гумору його робіт додає поєднання непоєднуваного. Адже, за словами
художника, якою б цікавою не була ідея, хороший жарт та іронія завжди її удосконалять;
 відбулись майстер-класи для вихованців творчої майстерні “Пролісок” Волочиської
школи мистецтв під керівництвом художниці, майстра народної творчості Ганни ЄрменчукГручман. Першим відбувся майстер-клас Людмили Нікітюк, Члена Національних спілок
художників та майстрів народного мистецтва України. Відома в Україні та далеко за її
межами майстриня впродовж багатьох років, зважаючи на традиції художньої обробки
глини, створює неповторні зразки дитячої керамічної іграшки. Художні вироби майстрині
зберігаються у музеях Львова, Києва, Сум, Полтави, Житомира, Опішні, Запоріжжя, музеях
Росії та в музеї іграшки народів світу у Токіо. Наступним став майстер-клас з розпису
яворівської іграшки-забавки від Галини Шумило, члена художньої студії “Рукотвори” при
Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Кожен з
вихованців отримав від майстер-класів цінні знання та позитивні емоції.
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття фотовиставки
“Здрастуй, Грузія!”. Фотовиставка “Здрастуй, Грузія!” – це спільний творчий проект
харківських майстрів фотомистецтва Володимира Оглобліна, а також молодих фотографів:
Ольги Ковальової, Світлани Копи, Дарини Чупрун, Віталія Хіцана та Сергія Любецького.
Вони представляють свої враження від поїздок різними мальовничими місцями Грузії –
унікальні риси грузинської архітектури, розкішні споруди, приємні вулички та затишні
квартали, колоритні дворики, гірські краєвиди та печерний монастир.
У мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» Нетішинського міського краєзнавчого
музею відбулось відкриття виставки живопису та графіки молодої художниці, викладача
Нетішинської художньої школи Юлії Губіної. Одна з улюблених тем художниці – квіти, хоча
є також пейзажі, портрети. Переважають графічні твори, виконані сухою пастеллю.
Шлях Юлії Губіної в мистецтво окреслила ведуча Клавдія Тарарук, завуч Нетішинської
художньої школи.

