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Культурно-мистецьке життя краю
До 30-річчя Чорнобильської трагедії
Напередодні 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС біля пам’ятника «Героям та
жертвам Чорнобиля» у м. Хмельницькому відбувся мітинг. Присутні вшанували пам’ять
ліквідаторів. У театралізованому дійстві взяли участь: оркестр, почесна варта та салютна
група Національної академії Державної прикордонної служби України
імені
Б. Хмельницького, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор, народний
аматорський вокальний ансамбль «Кудрявчик» Ярмолинецького РЦКД, народна артистка
України Марія Ясіновська, соліст Хмельницького РБК Олександр Лактіонов, зразковий
ансамбль танцю «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, артисти
балету Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького. Панахиду за жертвами аварії відслужив Митрополит Хмельницький та
Старокостянтинівський Антоній.
На мітингу були присутні керівники області та міста, ліквідатори Чорнобильської
катастрофи, громадськість міста. На завершення мітингу в пам’ять про жертви аварії на
ЧАЕС у небо злетіли десятки білих кульок, а до підніжжя пам’ятника присутні поклали
квіти.
Працівниками ХОУНБ імені Миколи Островського до 30-річчя Чорнобильської трагедії
організовано:
 інформаційну годину «Зона відчуження: вчора, сьогодні, завтра», під час якої
студентська молодь міста прослухала спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС
В.І. Сьомаша, переглянули документальний фільм «Битва за Чорнобиль" та
книжково-документальну виставку «Чорнобиль – незгойна рана України, її
нестерпний, незабутній біль» про причини та наслідки найбільшої техногенної
катастрофи в історії людства, а також матеріали про хмельничан-ліквідаторів аварії на
ЧАЕС;
 урок-реквієм «Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять» для учнівської молоді Хмельницького
ліцею № 17. В рамках заходу здійснено перегляд відеофільму «Чорнобиль – хроніка
подій» та презентовано книжково-ілюстративну виставку «Чорнобиль: від мирного
атома до катастрофи» про масштаби трагічних подій після аварії на ЧАЕС;
 книжкову виставку «Дзвони Чорнобиля» у Хмельницькій облдержадміністрації. На
виставці були представлені документи, фотоальбоми, книги спогадів учасників
ліквідації аварії, статті з періодичних видань та художні твори про Чорнобильську
катастрофу;
 перегляд та обговорення документального фільму бельгійського документаліста
Алена де Альо «Вітаємо на Фукушімі» для студентів Хмельницького економічного
коледжу та учнів Хмельницької гімназії № 2 (в рамках роботи кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA). Учасники перегляду проаналізували наслідки
аварії в Японії та Україні; обговорили вплив радіації на екологічний стан довкілля та
здоров’я людини.
У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрито виставку екологічного
плакату «Чорнобиль 30 – Фукусіма 5». До експозиції увійшли 35 плакатів дизайнерів з 14
країн світу, які відображають їх думки та почуття з приводу трагічних подій минулого.
Метою виставки є привернення уваги суспільства до екологічної проблематики сьогодення
способом мистецької репрезентації впливу наслідків найбільших техногенних аварій
(Чорнобиль, Фукусіма), осмислення відповідальності людини за суттєві зміни, що
відбуваються в екосистемі Землі.

У Нетішинському міському краєзнавчому музеї відбулася зустріч працівників
культури, вчителів, представників ЗМІ із учасником ліквідації аварії на ЧАЕС Максимом
Кременем.
***
У Кам’янці-Подільському завершився Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестивальконкурс мистецтв «Перлина Поділля-2016». У грандіозному сценічному дійстві взяли
участь понад 1600 юних талантів із 34 міст України та Молдови.
Упродовж двох днів конкурсанти танцювали, демонстрували вокальні здібності та
вражали цирковим мистецтвом. Свої вміння та здібності продемонстрували на сцені і учні
Хмельницької дитячої школи мистецтв “Райдуга”. Так хор вокально-хорового відділу
“Райдуга” (керівник Аліна Севак) виборов І премію, а учениці класу естрадного співу
викладача Ірини Красовської Кутнюк Наталія та Чмут Катерина стали лауреатами ІІ премії.
У Хмельницькій обласній філармонії відбулися заходи:
 Бахівський концерт, який зібрав шанувальників творчості геніального німецького
композитора, органіста, скрипаля Й.С. Баха. У концерті взяли участь: вокальні
ансамблі студентів відділу “Хорового диригування” Хмельницького музичного
училища ім.. В. Заремби, лауреат Міжнародного конкурсу хор відділу “Спів” “One
voice”, камерний оркестр (художній керівник та диригент – Оксана Цмур), а також
солісти – студенти училища Андрій Полупан (альт), Артур Рижак та Анна Слободян
(скрипка), Віталій Гудзь та Артур Кабанчук (кларнет), Богдан Долгий (саксофон),
Катерина Делик (академічний спів, фортепіано), Евеліна Любонько (академічний
спів). В рамках відзначення Бахівських днів у великій залі Хмельницького музичного
училища ім. В.І. Заремби відбулась науково-практична конференція “Вічний Й.С.
Бах”, у якій взяли участь викладачі та студенти навчального закладу. Тематика
виступів висвітлила різні аспекти виконавської, компо-зиторської, наукової та
філософської діяльності геніального композитора, а також значення його доробку для
сучасного покоління;
 Всеукраїнський інструментальний конкурс «ProArt». Конкурс проведено з метою
виявлення та підтримки обдарованої молоді України в області академічного
музичного мистецтва, розвитку інструментального мистецтва, популяризації кращих
творів світової музичної класики та сучасності.
***

У м. Дунаївці відбувся сьомий регіональний фестиваль-конкурс юних вокалістів
«Перлинкове намисто-2016», у якому взяли участь понад 170 юних вокалістів у номінаціях
«Академічний
спів»,
«Народний
спів»
та
«Естрадний
спів».
Переможцями фестивалю-конкурсу стали:
в номінації «Академічний спів»:
Чайка Анна – Гран-прі;
Сінькова Софія, Довбіус Анастасія – І місце (Хмельницька ДМШ № 2)
Лазоренко Владислав – І місце (Хмельницька ДШМ);
Якимчук Вікторія – ІІ місце (Славутська ДШМ);
Цюрук Ангеліна – ІІ місце;
Загородня Анастасія – ІІ місце (Ізяславська ДШМ);
Габай Євген, Нагорна Олександра – ІІІ місце (Хмельницька ДШМ «Райдуга»);
Акимович Анна – ІІ місце (Кам’янець-Подільська міська дитяча хорова школа);
Гошко Анна – ІІІ місце (Кам’янець-Подільська міська ДМШ ім. Ф.Ганіцького);
Шевчук Анна – ІІІ місце (Шепетівська ДМШ);
Стрихарчук Степан – ІІІ місце (Солобковецька ДМШ);
Федорчук Наталія – ІІІ місце (Старосинявська ДМШ)

в номінації «Народний спів»:
Лучіцька Марина – І місце, Маринчак Наталя – ІІ місце (Старосинявська ДМШ);
Цвігунова Дар’я – І місце, Сабій Оріана – ІІ місце (Хмельницька ДМШ № 2);
Власюк Анюта – І місце, Горбатюк Вікторія – ІІ місце, Мирончук Вікторія, Галімська Поліна
– ІІІ місце (Славутська ДШМ);
Осика Софія, Давидюк Катерина – ІІ місце, Мельник Анна – ІІІ місце (Хмельницька ДШМ);
Мазурок Анастасія – ІІІ місце (Красилівська ДМШ);
Процюк Тетяна – ІІІ місце (Пасічнянська ДМШ)
в номінації «Естрадний спів»:
Гринчевська Каріна – Гран-прі, Рубановська Каріна – ІІ місце, Молярчук Ангеліна – ІІІ місце
(Кам’янець-Подільська міська ДШМ);
Мазур Олександра, Бойко Олександра – І місце, Ковалюк Вікторія, Хрущ Анастасія – ІІІ
місце (Кам’янець-Подільська міська ДМШ ім.Ф. Ганіцького;
Вознюк Єлизавета – І місце, Глюзіцька Софія, В’ялушкін Артур – ІІІ місце
(Старокостянтинівська ДМШ ім. М. Кондратюка);
Мацюк Анна, Тарнавська Анастасія – І місце, Абраменко Богдана, Волковинський Богдан –
ІІ місце, Мостинець Яна – ІІІ місце (Деражнянська районна ДШМ);
Янович Софія – І місце (ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв»);
Долиняк Олег – І місце, Прокопишен Олег – ІІІ місце (Кам’янець-Подільська районна
ДШМ);
Андрійчук Юлія – І місце, Молчанова Аліна – ІІ місце, Куплевич Катерина – ІІІ місце
(Красилівська ДМШ);
Черняєва Вірсавія – ІІ місце, Чернюк Анна – ІІІ місце (Хмельницька ДШМ «Райдуга»);
Пищаль Поліна, Соколовська Вікторія – ІІ місце, Алексюк Богдана, Цикра Марина – ІІІ місце
(Дунаєвецька ДШМ);
Орищук Христина – ІІ місце (Городоцька ДМШ);
Гингазова Дарина – ІІ місце (Старосинявська ДМШ);
Ваврашко Юлія – ІІ місце (Чемеровецька ДМШ);
Гандзюк Діана – ІІІ місце (Новоушицька ДМШ);
Затерка Андрій – ІІІ місце (Ярмолинецька ДШМ);
Бібліотечна справа
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
З метою підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини в бібліотеці організовано:
 скайп-консультування для жителів віддалених населених пунктів області. Юристи
Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
надали учасникам юридичні консультації з питань пенсійного законодавства;
 інформаційно-аналітичну зустріч «Ми і закон». Присутніх ознайомлено з електронними та друкованими ресурсами бібліотеки з питань законодавства; юрист
Хмельницької обласної громадської організації «Подільська правова ліга»
Анастасія Площинська проконсультувала учасників зустрічі з питань захисту та
реалізації прав людини.
З нагоди 125-річчя з дня народження Олександра Багрія у бібліотеці проведено низку
заходів. Зокрема, відбулося засідання клубу «Краєзнавець» за темою «Азербайджанець за
місцем проживання, українець – за духом» за участю науковців, краєзнавців краю. Під час
заходу обговорили наукову спадщину О. В. Багрія. Директор бібліотеки Надія Синиця
звернула увагу присутніх на постать Олександра Васильовича як визначного бібліографа, що
є вагомим внеском у діяльність бібліотечної справи. Краєзнавцями краю було відмічено
дослідницьку працю науковця, зокрема вивчення творчості Т. Г. Шевченка. Для
студентської та учнівської молоді міста презентували книжкову виставку «Гордість

Подільського краю», на якій представлені матеріали досліджень про Олександра Багрія
подільськими та азербайджанськими науковцями. А ще підготували літературно-краєзнавчу
розвідку «Азербайджанський літературознавець, фольклорист – українець за духом і
місцем народження», у якій висвітлено, як біографічні відомості науковця, так і науковий
внесок в культуру України та Азербайджану.
До 60-річчя від дня народження українського поета, лауреата Національної премії
України імені Тараса Шевченка Павла Гірника бібліотекою організовано книжкову виставку
«Посміхнися, брате мій, – світає…».
На виставці представлені поетичні твори Павла Гірника: «Посвітається», «Коник на
снігу», «Брате мій, вовче», «Китайка», «Калина», «Се я, причинний…», «Летіли гуси…» та
інші.
До Всесвітнього дня книги та авторського права з метою популяризації читання як
унікального засобу самовираження, привернення уваги громадськості до книги,
книговидання та авторського права; ознайомлення з кращими творами письменників
Хмельниччини та кращими зразками сучасної української літератури бібліотекою
організовано Х Регіональний Форум «Книжкова весна на Хмельниччині».
В рамках проведення Форуму: відбулась Автограф-сесія подільських письменників;
презентовано книги видавництв Хмельниччини; представлено творчість поетів-початківців
«Молода Республіка Поетів»; підведено підсумки обласного анкетування «Краща книга
Хмельниччини» та визначено переможців:
 у номінації «Художній твір»: «Каратель» М. Мачківського, «Метелики в крижаних
панцирах» О. Радушинської, «Україна переможе» Н. Вітвицької;
 у номінації «Науково-краєзнавчі видання»: «Міста Подільської губернії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ століття» С. Єсеніна, «Замки і фортеці з-понад
Кучманського шляху»; «Хмельницькі краєзнавчі студії»
В. Захар'єва та
С.Шпаковського;
 у номінації «Довідкові видання»: «Реабілітовані історією. У двадцяти семи
томах. Хмельницька область» укладачі Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур.
Крім того в бібліотеці стартував книжковий хід-парад «Лабіринтами сучасної
української літератури», на якому відвідувачі мали можливість ознайомитись з кращими
зразками вітчизняної книговидавничої продукції, рейтинговими виданнями сучасної
української літератури, які отримали літературні відзнаки та всенародне визнання.
До Дня довкілля в бібліотеці відбулися заходи: День інформації «Еко-інновації як шлях
до зеленої економіки». Учасників ознайомлено з літературою з питань екології та зеленої
економіки, приуроченої до акції «Зробимо Україну чистою»; засідання клубу спілкування
англійською мовою «English Speaking Club». Присутні обговорили за темою «Захистимо
наш спільний дім – планету Земля» проблеми довкілля та шляхи вирішення глобальних
екологічних проблем людства; засідання клубу органічного землеробства «Успішний
дачник – здорова громада» за темою «Життя у чистому довкіллі» про переваги
органічного землеробства та перспективи екологічного агробізнесу.
До 110-ї річниці з часу заснування подільської «Просвіти» у бібліотеці
відбулися просвітницькі читання «Подільська «Просвіта»: історія і сучасність». У заході
взяли участь: голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Тараса Шевченка Віталій Міхалевський, колишній голова (1994-2004)
Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка – Віталій Мацько, просвітяни-краєзнавці – Юрій Блажевич, Віктор Адамський,
Олександр Григоренко, Сергій Єсюнін, Лілія Іваневич, Любов Сердунич та ін. До
просвітянських заходів долучилася і молодь. Змістовним був виступ студента

Хмельницького базового медичного коледжу Шаманського Андрія про долю української
мови в історичному розрізі «Говори українською». Директор бібліотеки Н. М Синиця
наголосила на тісній співпраці подільських просвітян з бібліотекою та висловила побажання
про розширення спільних просвітницьких проектів. В рамках заходу відбулася
презентація сьомого випуску науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі краєзнавчі
студії». Учасники читань ознайомилися з книжковою виставкою «Просвіта» на Поділлі:
історія і сучасність».
З метою збереження і розвитку національно-культурної спадщини на Хмельниччині у
бібліотеці відбувся історико-краєзнавчий урок «Краєзнавчі джерела досліджень
Польських поселень на Поділлі!» для членів Хмельницького міського осередку Спілки
Поляків України. Учасники заходу ознайомилися з книжковою виставкою «Поляки на
Поділлі і південно-східній Волині». Аспірант Кам’янець-Подільського національного
університету ім. І. Огієнка, викладач Хмельницького Технологічного багатопрофільного
ліцею Валерій Кундельський поділився з присутніми своїми дослідженнями з приводу
Польських поселень на Поділлі.
В рамках відзначення Українського Дня навколишнього середовища в бібліотеці
відбулася Декада популяризації літератури «Збережемо планету зеленою».
З метою популяризації фондів та інформаційних ресурсів з питань екології бібліотекою
організовано:
 бесіду-діалог «Безпечне довкілля. Альтернативні джерела енергії» для учнівської
молоді загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14. Під час зустрічі обговорювались
проблеми енергозбереження та енергоефективності в Україні та світі; збільшення
кількості відновлюваних джерел енергії в місті; підвищення рівня поінформованості
громадськості через поширення інформації про застосування заходів з
енергозбереження. Артур Кокаревич, заступник голови громадської організації
“Хмельницький молодіжний клуб розвитку”, координатор проекту “ЕСКОМ –
Енергоефективність: Створення коаліцій на місцях” у Хмельницькому розповів про
перші кроки втілення енергозбереження у місті;
 консультацію «Шум і мікроклімат» про вплив звуків на людину для учнівської
молоді навчально-виховного об’єднання № 5. Присутніх ознайомлено з поняттям та
сутністю шуму і вібрацій, особливістю впливу шуму на організм людини, визначення
допустимих рівнів шуму для населення. Практичний психолог Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Антоніна Віговська розповіла про наслідки впливу
шуму на психічний стан людини;
 презентацію книжкової виставки «Відкрита долоня моєї землі» та перегляд
документального фільму «Дім: Побачення з планетою» для учасників клубу
толерантності «Разом». Присутні познайомилися з літературою з питань
раціонального використання ресурсів у різних країнах світу, застосування сучасних
національних та регіональних технологій, способів і методів підтримання природного
балансу. Документальний фільм «Дім: Побачення з планетою» розкриває красу
планети і наслідки руйнувань, здійснені діяльністю людини;
 інформаційну годину «Здоров’я людини та навколишнє середовище» для
учнівської молоді Хмельницького ліцею № 17. В рамках проведення обговорювалися
питання впливу факторів навколишнього середовища на спадковість і здоров'я
людини; виховання гуманного відношення до природи, відчуття відповідальності за
все живе на Землі та майбутнє планети. Координатор лідерів учнівського
самоврядування Хмельницького району Олена Буланова підняла питання єднання дій
людства по збереженню природи;

 відео презентацію «Сучасні екологічні проблеми. Сміття» про забруднення
довкілля промисловими та побутовими відходами;
 лекцію-презентацію «Біологічне забруднення і хвороби людини» для учасників
клубу толерантності «Разом». Про вплив екології на гармонійний розвиток людини
розповіла голова міської організації Товариства Червоного хреста Ольга Василюк.
До Дня пам’яток історії та культури в бібліотеці проведено День інформації «Моя
країна – Україна». Учасники заходу здійснили віртуальну екскурсію по пам’ятках історії та
архітектури Автономної Республіки Крим: від Алушти до Керчі.
В рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я бібліотекою організовано
презентації: розділу фонду «Медицина» за темою «Цілющі сили трав» – про лікарські
властивості рослинного світу України та Хмельниччини та віртуальної виставки на веб-сайті
бібліотеки «Шлях до щастя і довголіття – здоровий спосіб життя» – про важливість
ведення здорового способу життя, єдності душі та тіла для досягнення щастя та довголіття.
До Міжнародного дня птахів та з метою залучення до збереження видового
різноманіття та чисельності диких птахів, їх охорони в бібліотеці відбулась інформаційна
година «Птахи – окраса природи» для учнівської молоді Хмельницької гімназії № 1 імені
Володимира Красицького. Як підсумок, присутні поповнили свої знання про роль птахів в
природі та житті людини.
До 130-річчя від дня народження Євгена Сагайдачного в бібліотеці пройшла
мистецька година «Збирач скарбів народних» про життя та творчість українського маляра,
театрального декоратора, скульптора, педагога, етнографа і колекціонера.
До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів та з метою
вшанування їх пам’яті в бібліотеці презентовано книжково-документальну виставку
«Концтабори – злочин проти людства». На виставці представлені матеріали з окупованої
Європи з позначенням таборів смерті, відомості про найжахливіші табори: Бельзен,
Бухенвальд, Дахау (Німеччина), Майданек, Собібор, Треблінка (Польща), а також спогади та
листи українських в`язнів про перебування в нацистських концтаборах. В представлених
матеріалах друкуються і списки загиблих людей.
З метою популяризації творчості українських майстрів кіномистецтва бібліотекою
проведено культурологічний лекторій «Білий птах з чорною ознакою». Учасники лекторію
ознайомилися з життям та творчістю класиків українського кінематографу: Олександра
Довженка, Івана Кавалерідзе, Володимира Денисенка тощо; представлено уривки з їх творів.






В рамках Року англійської мови бібліотекою організовано:
перегляд та обговорення фільму «Джейн Ейр», знятого за мотивами однойменного
роману Шарлотти Бронте;
зустріч координатора Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні Інни
Бариш зі студентами, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів міста.
Координатор Програми розповіла про можливості, які надає програма, умови участі у
конкурсах на отримання фулбрайтівських стипендій;
інсценування уривків з казок англійських літераторів з фондів бібліотеки для
молодших школярів Хмельницького ліцею № 17;
огляд методичної літератури для вчителів англійської та французької мов
загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Підвищення кваліфікації

Координатор Центру Європейської інформації бібліотеки Анжела Ярмолюк взяла участь у
Форумі мережі центрів європейської інформації України в м. Херсон.

Методична робота
На виконання плану роботи ОУНБ ім. М.Островського з підвищення кваліфікації
працівників на 2016 рік бібліотекою проведено:
семінар бібліографів-краєзнавців «Управління інформаційними ресурсами:
традиції і нові тенденції». Учасники семінару прослухали консультації: «Нові шляхи
розширення інформативності довідково-бібліографічного апарату бібліотеки»
провідного бібліографа відділу наукової інформації та бібліографії Марцонь Л.І., «Аналіз
корпоративного аналітичного розпису місцевих періодичних видань на предмет
краєзнавства» завідуючої відділу краєзнавства Борейко В.М., «Аналіз імпорту документів
в корпоративний зведений каталог» провідного інженера відділу інформаційних
технологій та електронних ресурсів Берлоус Ю.С.; взяли участь у практичному занятті
«Бібліографічне опрацювання аналітичних матеріалів для електронних баз даних»;
Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ на тему: «Інформаційне забезпечення
потреб сільської громади».
Учасники Бібліодня ознайомилися з консультаціями: «Адміністративна реформа і
бібліотеки: нові умови – нові виклики, нові рішення» директора обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Миколи Островського Синиці Н. М.; «Нормативно-правова
документація бібліотеки» заступника директора з наукової роботи та інформатизації
Маковської В.В.; заслухали поради фахівця – «Використання ресурсних можливостей
сайту ОУНБ в процесі обслуговування користувачів. Віртуальна довідка» провідного
бібліографа Співак Г.Г. та «Краєзнавчий аспект в системі бібліотечного обслуговування»
завідуючої відділом краєзнавства Борейко В.М.; взяли участь у міні-тренінгах «Практична
медіаграмотність»; «Нові форми книжкових виставок та їх оформлення»; «Облік,
зберігання та використання документів, що знаходяться в бібліотечному фонді» та
«Бібліотека як бренд»;
вебінари:
 «Практична медіаграмотність» для працівників бібліотек області. Учасники
вебінару прослухали онлайн-консультації «Практична медіаграмотність в умовах
інформаційної війни» та «Як сьогодні просувати медіаграмотність в умовах
інформаційної війни» завідуючої сектором соціологічних досліджень та розвитку
РТЦ Наталії Поліщук та провідного методиста відділу науково-методичної роботи
та інновацій у бібліотечній справі Альони Гуменюк; взяли участь у практичних
вправах «Перевір інформацію» та «Як розпізнати «фейк?»;
 «Методика підготовки та організації вебінару» для ІТ спеціалістів бібліотек
області. Завідуючий відділом інформаційних технологій та електронних ресурсів
Олександр Гриняк познайомив учасників вебінару з онлайн-консультацією «Вебінар
– сучасна форма навчання», а провідний інженер Юрій Довгорук допоміг виконати
практичну вправу «Пряма трансляція на YouTube як форма проведення вебінару»;
 веб-майстер-клас «Нові форми книжкових виставок та їх оформлення» для
працівників бібліотек Ізяславського району. Учасники прослухали консультації:
«Наочна популяризація книги в бібліотеці: інноваційні форми» провідного
бібліотекаря відділу абонемента Валентини Бойцової та «Віртуальна виставка –
форма популяризації літератури» бібліотекаря І категорії відділу мистецтв Ірини
Кащук, а також виконали практичне заняття «Створення віртуальної виставки».
***
Для учасників клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова
громада» проведено засідання за темами:
 «Абетка здоров’я» про важливість профілактики захворювань та уваги до здоров’я.
Голова міської організації Товариства Червоного хреста Ольга Василюк розповіла про
вплив органічних продуктів харчування на здоров’я людини;
 «Висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт» про особливості та терміни посадки
розсади.

Музейна справа
В обласному художньому музеї відбулися заходи:
 творчий вечір із саксофоністом Артемом Голоднюком, аспірантом Київської
консерваторії, солістом Національного президентського оркестру України, лауреатом
міжнародних конкурсів та фестивалів. Музикант зачаровував присутніх віртуозною
грою в різноманітних стилях, демонстрував мистецтво імпровізації;
 творча зустріч із викладачами Одеської Національної музичної академії ім.
А. Нежданової “КонАніма”. Присутні мали змогу ознайомитись з експозицією
художнього музею «Українське мистецтво II пол. XX ст.: художні паралелі» та
прослухати концерт за участю музикантів: доцента, кандидата мистецтвознавства,
лауреата міжнародних конкурсів Горелик Лариси Маратівни (академічний спів),
доцента, кандидата мистецтвознавства Андріянової Оксани Вікторівни (фортепіано),
доцента Казакова Валерія Геральдовича (віолончель) та випускниці Хмельницького
музичного училища ім. В. Заремби Тетяни Вишнякової (віолончель). Серед музичних
творів, представлених у програмі, прозвучали твори Д. Шостаковича, Р. Штрауса,
Р. Щедріна, К. Дебюссі, Н. Паганіні та інших;


відкрито виставки:
– живопису та скульптури з музейної колекції «У пошуках ідентичності». Метою
даної виставки є презентація творчості художників, які ідентифікували себе з
українським етносом та шукали свій творчий шлях у витоках власної культури;

– «Єжи Ґедройць та його справа. Доробок бібліотеки культури».
Виставка презентує значиму частину спадщини Єжи Ґедройця та Літературного
інституту з нагоди 60-ї річниці започаткування видавничої серії «Бібліотека “Культури”.
Експозиція присвячена видавничій діяльності Літературного інституту Є. Ґедройца,
польського публіциста і громадського діяча, засновника і головного редактора культового
часопису ”Kultura”. Матеріали на стендах розповідають також про Літературний інститут в
контексті книг, виданих у серії Бібліотека «Культури», а також постаті співробітників та
авторів цієї важливої для польської культури установи з 1946-2000 років;
– «Я горджусь, що я українець» митця з Ізяславщини, колишнього політичного
в’язня Дністряна Асафата Гнатовича, присвяченої 90-річчю автора. У ході заходу також
презентовано автобіографічну книгу «Від Карпат до Заполяр’я».
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація виставки
«Барви Великодніх свят». Основою виставки стали писанки як знаних майстрів-писанкарів,
так і початківців – учасників дитячих конкурсів з писанкарства, які проводили працівники
музею.
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття фотовиставки
“Здрастуй, Грузія!”.
Фотовиставка “Здрастуй, Грузія!” – це спільний творчий проект харківських
майстрів фотомистецтва. 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, печерний
монастир тощо.
У музеї Миколи Островського протягом місяця експонувалася виставка вишиванок
«Нев’янучий сад» сестер Світлани та Галини Махонюк із села Овадне Волинської області.

