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Культурно-мистецьке життя краю.
До Міжнародного дня вуличної музики
Одночасно в багатьох точках міста свою творчість хмельничанам дарували творчі
колективи Хмельницького музичного училища імені Владислава Заремби, дитячої музичної
школи № 1 імені М. Мозгового та обласного науково-методичного центру культури і
мистецтв.
Музика звучала у парку ім. І. Франка, на площі перед обласним академічним театром ляльок,
у мистецькому дворику ДМШ № 1, на пожежній вежі кінотеатру “Планета”, на концертному
майданчику біля кінотеатру ім.. Т. Шевченка, перед обласною універсальною науковою
бібліотекою ім. М. Островського, на площі біля обласного науково-методичного центру
культури і мистецтв та майданчику перед міським управлінням культури.
Учасники флешмобу виконували вокальні та інструментальні твори, заряджали містян та
гостей обласного центру позитивним настроєм, вкотре доводячи, що мова музики зрозуміла
усім, вона здатна об’єднувати і дарувати радість.
У молодіжному парку біля міського пляжу відбулося грандіозне дійство “Classic
open-air show”.
Основною концепцією заходу стала постановка кантати Карла Орфа “Карміна Бурана”. На
одній сцені були задіяні більше 200 артистів. Симфонічний оркестр Хмельницької обласної
філармонії, балет ансамблю “Козаки Поділля”, хорова капела “Орея” Житомирської обласної
філармонії, Муніципальний камерний хор, хор “Молодість” Хмельницького музичного
училища імені Владислава Заремби, дитячий хор “Подільські солов’ї” дитячої музичної
школи № 1, солісти Степан Дробіт, Фатіма Чергіндзія, Андрій Юрченко під керівництвом
диригента Тараса Мартиника втілили у життя головну ідею кантати Орфа.
Серед запрошених гостей були представники обласної Спілки вірменської національної
культури “Арарат”, обласного осередку Спілки поляків України, обласної єврейської
общини. Також зі сцени лунала “Ода до радості” з симфонії № 9 Л. Ван Бетховена, що є
Гімном Євросоюзу.
***
Хмельницький аматорський хореографічний ансамбль “Спалах” відсвяткував своє
20-річчя. Святковий концерт з цієї нагоди відбувся в обласній філармонії.
В рамках святкування Дня міста Кам’янця-Подільського Київський академічний
драматичний театр на Подолі виставою «Осінь у Вероні» у нашій Кам’янецькій фортеці»
розпочав Всеукраїнський флешмоб «Лови хвилю благодійності!»
Творча зустріч, присвячена творчості відомого поета-пісняра, барда, історика Сергія
Білецького відбулася в залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури
і мистецтва. Сергій – волонтер, активний учасник Революції Гідності. З-під його пера
вийшло вже п’ять збірок віршів та пісень, які автор презентував: «Козацька Україна-Русь»,
«Збірник віршів та пісень з акордами про АТО», «Пізнай себе – пізнаєш світ», «Футбольний
бум» та збірка «Не рвіть Україну».
До Всесвітнього дня вишиванки
У ХОУНБ імені М. Островського відбулися: флеш-моб за участю працівників та
відвідувачів бібліотеки, які утворили орнамент української вишивки з паперу; майстер-клас з
техніки вишивання «Символіка і техніки українського шитва» за участю майстра
народної творчості Лілії Костинської. Крім того учасникам дійства представлено книжково-

ілюстративну виставку «Вишивка – скарб нашого народу» – про народну вишивку, її
історію та модні тенденції сучасного вишитого одягу.
У парку культури та відпочинку ім. І. Франка викладачі та студенти Хмельницького
музичного училища ім. В.І. Заремби провели святковий захід. Для мешканців міста співали
і танцювали учасники гурту «Родослава». Усі учасники долучились до водіння «кривого
танцю» – відтворення давнього обрядового дійства українського народу. Урочисто-піднесену
атмосферу свята створили студенти відділу «Спів», які підготували концертну програму з
українських народних пісень у сучасному аранжуванні.
До Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі
У ОУНБ ім. М. Островського відбувся літературний вечір «Живий у правді віковій,
в піснях і слові Заповіту».
В рамках проведення присутніх ознайомлено із сторінками життєвого і творчого шляху Т.Г.
Шевченка; продемонстровано мультимедійну презентацію творчості Кобзаря та
презентовано книжкову виставку «Провісник долі України». Подільський поет, голова
міської літературної спілки «Поділля» Володимир Олійник поділився з присутніми своїми
дослідженнями творчості Тараса Шевченка.
До Днів Європи в Україні
Під гаслом «Я RE-ФОРМУЮСЬ європейцем» за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» ХОУНБ імені М. Островського продовжено Декаду інформування «Україна
повертається в Європу: зміни в соціоекономічній свідомості громадян».
В рамках Декади у бібліотеці відбулися заходи:
 бібліотека долучилася до веб-конференції «Бібліотеки в умовах децентралізації».
Організаторами заходу виступили Мережа Центрів Європейської інформації та
Товариство «Український Народний Дім в Чернівцях». Експертами вебконференції були: Назар Миколюк, аналітик Центру аналізу та розробки
законодавства Асоціації міст України, директор Вільнюської публічної бібліотеки
ім. А. Міцкевича Петрас Зірлус та директор офісу реформ в Чернівецькій області Ігор
Баб’юк. Участь у веб-конференції від Хмельниччини взяли представники бібліотек та
громадських об’єднань області;
 конференція-діалог за темою «Європейський Союз і Україна: еволюція
взаємовідносин» за участю представників освіти, культури, молодіжних громадських
організацій, місцевих ЗМІ та студентів міста.
Під час проведення координатор Центру європейської інформації Тетяна Безвушко
ознайомила присутніх з темою дослідження «Популяризація європейських цінностей та
євроінтеграційних спрямувань України – один із пріоритетних напрямів роботи
бібліотеки; координатор проекту «Докудейс в бібліотеці» Анжела Ярмолюк презентувала
проект «Докудейс в бібліотеці»: сприяння активізації діалогу про права людини,
розвитку критичного мислення; голова громадської організації «Центр стратегічних
ініціатив» Наталя Шмурикова виступила з доповіддю «Молодіжні громадські організації
Хмельниччини та досвід впровадження європейських волонтерських практик»;
 годину спілкування «Європа
сьогодні»
про
європейські цінності та
євроінтеграційний шлях України;
 перегляд та обговорення документальної стрічки Світлани Ліщинської про право на
гідність «Євромайдан – SOS» (в рамках роботи кіноклубу Docudays UA).

Обласний літературно-меморіальний музей М. Островського провів регіональний
фестиваль “Європейська феєрія”. У фойє музею були представлені роботи майстрів із
лозоплетіння В. Дячука, із соломоплетіння М. Мокляка і В. Ровінської зі Славути, вироби із
бісеру керівника гуртка “Чарівний бісер” Шепетівського ЦЕНТУМу О. Колотової, гончарні
вироби директора музею В. Сміховського.
Центральна районна бібліотека ім. М.Коцюбинського представила інформаційний
центр. Представники студії “Body Art” малювали усім охочим малюнки на згадку про
“Європейську феєрію”.
Також у фойє музею розмістили малюнки та стіннівки на європейську тематику,
“Єврофото”. Їх в рамках конкурсу представили юні шепетівчани.
Учні міста і району, фольклорні колективи підготували багато цікавих номерів, які злилися в
один змістовний святковий концерт. А на завершення свята директор музею вручив
переможцям конкурсів грамоти та цінні подарунки.
***
У стародавньому Меджибожі відбулася “Ніч музеїв у Меджибізькій фортеці”.
Під час нічних екскурсій експозиціями заповідника “Межибіж” демонструвалися три
унікальних експонати. Перший – кам’яне прясло з поховання воїнів XIII століття на
території Меджибізької фортеці, імовірно – найманців одного з литовських племен, що
воювали на землях Болохівщини.
Друга цікавинка, заради якої до Меджибожа приїхало чимало шанувальників старовини, це
пляшка з вином, яку було знайдено торік під час археологічних розвідок у підвалах палацу
Сенявських на території Меджибізької фортеці. За попередніми оцінками, її вік становить
близько півтора століття, однак, незважаючи на це, вміст пляшки зберігся у повному об’ємі.
Крім того, у Меджибожі під великою польською фортецею XVI століття знаходиться
у практично первозданному вигляді менша, але така ж потужна кам’яна фортеця XIV
століття часів Великого Князівства Литовського.
Біля Покровської церкви-фортеці у селі Сутківці Ярмолинецького району відбулося
щорічне обласне народне свято «Великодні дзвони». З метою відродження, збереження і
популяризації Великодніх обрядів та розвитку народної творчості його провели обласний
науково-методичний центр культури і мистецтва спільно з відділом культури та туризму
Ярмолинецької райдержадміністрації та районним центром культури та дозвілля.
Кращі аматорські художні колективи та окремі виконавці Ярмолинецького, Городоцького,
Волочиського районів та міста Хмельницького подарували гостям свята яскраву концертну
програму, а глядачі та учасники заходу долучилися до народно-обрядового дійства, масових
гулянь, ігор та розваг. Також в рамках заходу було проведено конкурс великодніх
атрибутів, а фахове журі визначило переможців у чотирьох номінаціях: «Найкраща паска»,
«Найкраща писанка», «Найкращий Великодній кошик» та «Найкраща вишивка».
Завершилося свято авторською піснею Вадима та Євгена Гжегожевських «Храми Поділля».
У Кам’янці-Подільському відбулось мистецьке свято «І світ, і Всесвіт родом з
України». Свої таланти демонстрували танцівники, вокалісти та інструменталісти.
Святковому дійству передувала мистецька майстерня «Скарби Поділля», участь у якій
взяли відомі в місті та Україні майстри народного мистецтва та музична імпреза «Духовна
міра нації Поділля», яка презентувала найкращі доробки галузі в напрямі академічного
мистецтва.

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні:
в ХОУНБ імені Миколи Островського проведено: вечір-реквієм «За тих, хто впав в
бою за крок до перемоги». В рамках проведення відбулася зустріч з ветераном війни,
учасником бойових дій, полковником у відставці Устименко Олексієм Федоровичем.
Звучали пісні воєнних років, демонструвалися уривки документальних фільмів військової
тематики «1944 р. Визволення області. Хроніки» та «Вічна слава Героям! Україна у
Другій світовій війні»; презентувалися книжково-ілюстративної виставки «Подвигу
твоєму, солдате, вклоняється світ» та виставки періодичних видань «Історія очима
сучасників: Друга світова війна в дослідженнях українських науковців на сторінках
періодичних видань» про участь українського народу в здобутті перемоги над нацизмом.
В музеї історії міста Хмельницького експонувалась пересувна виставка світлин з
передової антитерористичної операції на Сході України під назвою «Легіон Свободи». На
фото зображені бійці батальйону «Січ», добровольці та бійці регулярних частин.
Ініціатор та організатор виставки Ігор Олійник – боєць батальйону «Січ» із позивним «Яр»
під час презентації виставки, на якій представлено 85 оригінальних фоторобіт, розповів, що
всі вони з особистих архівів бійців та «без купюр» демонструють сучасне життя-буття
українських визволителів України.
Бібліотечна справа
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
З метою підвищення правової освіти населення бібліотекою організовано:
 зустріч з юристами Хмельницької обласної громадської організації «Подільська
правова ліга» Анастасією Площинською та Кристиною Антонюк за темою «День свободи
преси: моральний та правовий аспект». В рамках проведення присутніх проінформовано
про історію та відзначення Всесвітнього дня свободи преси; обговорено роль журналістів в
інформуванні суспільства та недопустимість перешкод для обміну інформацією;
 перегляди документальних фільмів режисера Павла Височанські «Коли-небудь ми
станемо щасливими» та «Євромайдан SOS» (режисер Сергій Лисенко). Після перегляду,
за традицією, відбулося обговорення. Учасники перегляду висловили свої думки про
причини людської агресії, насильницьких дій та власне бачення волонтерської роботи у
подоланні проблем. Учасники відзначили, що сюжет фільмів мотивує йти наполегливіше до
реалізації своїх мрій, долати труднощі та бути патріотом своєї країни;
 скайп-консультування
для
мешканців
Віньковецького,
Волочиського
та
Хмельницького районів. Первинну правову допомогу надали юристи Хмельницької обласної
громадської організації «Подільська правова ліга». Основні питання стосувалися
оформлення спадку, нарахування пенсій та субсидій.
В рамках Року англійської мови в Україні бібліотекою організовано:
 засідання клубу перегляду англомовних фільмів «Movie Club» за темою «Історія
становлення могутньої держави Америки»;
 огляд навчальної англомовної літератури для учнівської молоді міста;
 з метою встановлення світового рекорду Гіннеса бібліотека долучилася до участі в
англомовному уроці "Найбільший мовний урок у Світі". Хмельничани разом з
усіма українцями взяли участь в інтерактивному уроці з вивчення англійської мови у
форматі розмовного клубу, який транслювався у прямому ефірі через мережу
Інтернет зі Львова;

 уроки для людей похилого віку «Перші кроки спілкування англійською» за темою
«Відмінювання дієслова to have. Вивчення дієслів to go, to take, to see. Розмовна
тема «Погода»».
До Дня слов’янської писемності та культури в бібліотеці відбулися духовно-моральні
читання «В океані слов’янського народу відкриваємо духовні острови» для студентської
молоді міста. В ході зустрічі присутніх ознайомлено з історією виникнення та розвитку
слов’янської писемності. Секретар Хмельницького єпархіального управління Української
православної церкви о. Олександр Дацюк наголосив на значенні подвижницького подвигу
братів-просвітителів, апостолів слов’янства святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, які
залишили нам спадщину, яка об’єднує весь слов’янський світ. Поетеса Ніна Качеровська
презентувала свої нові вірші духовного спрямування.
Наприкінці учасники читань ознайомилися з книжково-документальною виставкою
«Спочатку було слово».
До 60-річчя від дня народження поета, лауреата Національної премії України ім. Т.Г.
Шевченка Павла Гірника на базі Деражнянської ЦРБ відбулися обласні літературні читання
«… Візьму на руки слово-немовля, єдине щастя строгої любові». З вітальним словом до
ювіляра звернулися представники місцевої влади, творча інтелігенція краю та колеги по
перу. Поезію П. Гірника та власні вірші читали члени районного літературного об’єднання
«Палітра»: Сунік Г. І., Поворозник Н. В., Дмитришина Н. М. та ін. Власні вірші читала та
поділилася спогадами про студентські роки однокурсниця поета Ярохно Л. І., голова
Старокостянтинівського районного об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Про
своє розуміння поезії ювіляра та значення його творчості розповіли: Мельник В. О.,
головний бібліограф ОУНБ ім. М. Островського, Філатенко П. І., вчитель з Вовковинець,
Заржицький В. Г., голова районної організації Національної спілки журналістів та ін.
Музичне вітання для ювіляра звучало від самодіяльного хору Будинку культури «Журавка».
Дует «Божеле» із с. Снітівка у складі Н. Яцкової та Н. Щербакової виконав пісні на слова
П. Гірника.
До 145-річчя від дня народження Василя Стефаника та з метою популяризації
творчості письменника бібліотекою проведено
літературний
портрет українського
письменника, майстра експресіоністичної новели, громадського діяча та політика «У кожнім
слові – біль народу». Учасників заходу ознайомлено з життєвим і творчим шляхом Василя
Стефаника, його літературним доробком та цікавими фактами біографії.
До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв геноциду (депортації) кримськотатарського народу в бібліотеці здійснено відео презентацію «Зинджир: ланки пам’яті»
про терор і геноцид проти кримсько-татарського народу.
До Дня пам’яті жертв політичних репресій та з метою популяризації літератури з
питань відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів
насильства проти людства в бібліотеці організовано книжково-документальну виставку
«Репресії – чорна сповідь моєї Вітчизни», на якій представлена література про жахливі
події Голодомору, масові політичні репресії 1937-1938 рр. проти української інтелігенції,
селянства та інших верств населення.
До 100-річчя з дня смерті Шолом-Алейхема в бібліотеці спільно з Хмельницьким
благодійним фондом «Хесед Бешт» організовано книжкову виставку «Шолом-Алейхем,
яким він є…» про життя та творчість єврейського та українського письменника.

До Дня кондитера та з метою популяризації літератури з питань технології виробництва
борошняних кондитерських виробів, організації роботи кондитерських цехів, безпеки та
охорони праці на виробництві в бібліотеці відбувся профорієнтаційний урок
«Хлібопекарська і кондитерська промисловість України».
До 105-річчя від дня народження Андрія Коцки на веб-сайт бібліотеки підготовлено
повнотекстову віртуальну довідку «Співець дівочої краси» про життя та творчість
українського живописця.
До Дня кадровика та з метою ознайомлення зі специфікою та особливостями
складання та оформлення кадрової документації, організації кадрового діловодства та
діяльності кадрової служби в бібліотеці відбувся День спеціаліста «Кадрове діловодство».
До 80-річчя від дня народження Івана Марчука на веб-сайт бібліотеки підготовлено
повнотекстову віртуальну довідку «Митець двох віків» про життя та творчість українського
живописця, народного художника України, лауреата Національної премії імені Тараса
Шевченка.
***
Бібліотекою організовано День інформації «Літературні обрії: сучасна література»
про життя та творчість сучасних українських письменників: Ірен Роздобудько, Оксани
Забужко, Юрія Винничука, Сергія Жадана та інших.
Здійснено огляд найуспішніших романів, представлених на книжковій ви ставці
«Дивосвіт української книги».
З метою популяризації фонду періодичних видань «Дім. Сад. Город», «Огородник»,
«Овощеводство», «Овощи и фрукты» в бібліотеці організовано виставку «Щоб
помідорний сезон був вдалим» про особливості вирощування різних сортів томатів без
особливих зусиль та витрат.
В бібліотеці відбулася подіумна дискусія «Сучасна сім я: нові виклики» для молоді
міста та учасників клубу толерантності «Разом». Учасники дискусії обговорили роль сім'ї у
формуванні особистості, її соціальні функції; виділили важливу роль сім'ї у розбудові
української державності. Участь в обговоренні взяли: лікар-генетик Віктор Долгов, психолог
Антоніна Віговська, поетеса Ніна Качеровська та автор власної методики створення здорової
родини Віталій Марценюк.
В рамках Року англійської мови бібліотекою організовано:
 заняття з вивчення англійської мови для людей похилого віку за темами:
«Закріплення алфавіту за допомогою пісні «The ABC»; «Як правильно
користуватися словником. Читання голосних в закритому типі складу»;
«Розмовна тема «Пори року»;
 засідання за темою «Одяг і покупки: Модні тенденції» для учасників клубу
спілкування англійською мовою «English Speaking Club». Учасники зустрічі
обговорили сучасні модні тенденції в світі; визначили пріоритети в тенденціях моди
України та США;
 здійснено огляд англомовної художньої літератури для учнівської молоді
Хмельницького навчально-виховного комплексу № 7.

Діяльність клубів за інтересами

Учасники клубу перегляду англомовних фільмів «Movi club» переглянули та обговорили
відеофільм «Незвичайні природні чудеса Америки» про Національний парк Йосеміті;
Єллоустонську кальдеру та інші природні перлини Америки.
В рамках культурно-дозвіллєвої роботи з внутрішньо переміщеними особами бібліотекою
для учасників клубу толерантності «Разом» організовано засідання за темами:
 «Виготовлення подарунків для ветеранів Другої світової війни». Учасники
власноруч виготовляли червоні маківки та інші сувеніри;
 «Оберіг захисника України». Члени клубу мали можливість власноруч
виготовити оберіг для учасників антитерористичної операції на Сході країни.
Методична робота
На виконання плану роботи ОУНБ ім. М.Островського з підвищення кваліфікації
працівників на 2016 рік бібліотекою проведено:
 семінар для працівників відділів обслуговування центральних районних (міських)
бібліотек області «Патріотичне виховання підростаючого покоління: досвід,
проблеми, перспективи роботи в публічних бібліотеках». Під час проведення
здійснено презентацію консультацій за темами «Бібліотека як центр національнопатріотичного виховання молоді» та надані методичні поради за темою
«Патріотичне виховання підростаючого покоління: досвід, проблеми». В рамках
семінару відбувся творчий діалог між бібліотечними працівниками та лідерами
громадських організацій за темою «Співпраця публічних бібліотек та громадських
організацій у національно-патріотичному вихованні молоді». Бібліотечні фахівці
взяли участь у професійному обговоренні «Робота публічних бібліотек в рамках
Всеукраїнських акцій: «Бібліотека українського воїна», «Передплати газету для
мешканців зони АТО» та «Реалізація Загальноукраїнського Проекту культурної
інтеграції «Український Донбас»;
 вебінари:
«Основи іміджу бібліотекаря та професійна етика». Учасники вебінару
прослухали: онлайн-презентацію «Етика бібліотечного працівника» провідного методиста
відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Альони Гуменюк;
презентацію «Імідж сучасної бібліотеки» завідуючої сектором соціологічних досліджень та
розвитку РТЦ Наталії Поліщук; виконали практичне заняття «Створення рекламної
продукції бібліотеки за допомогою стандартних програм Microsoft Office та сучасних
інтернет-ресурсів» та отримали домашнє завдання: створити візитівку бібліотеки;
«Альтернативні джерела та інноваційні технології комплектування бібліотечних
фондів та збереження». Працівники відділів комплектування ЦРБ та ЦМБ прослухали
онлайн-консультації: «Альтернативні джерела комплектування, облік та збереження
видань, одержаних публічними бібліотеками» завідуючої відділом формування та
наукового опрацювання фондів Ніни Онищук та «Опис багатотомних видань в ІРБІС»
провідного редактора ЕК сектору систематизації документів та організації каталогів
Валентини Ткачук; презентацію «Розподіл та облік літератури, що надійшла за
Державними програмами по бібліотеках області» завідуючої сектором формування фондів
Інни Лавренчук та повідомлення «Шляхи забезпечення фонду рідкісних та цінних книг в
публічних бібліотеках» завідуючої відділом зберігання та реставрації бібліотечного фонду
Вікторії Шелегеди;
«Традиційні та інноваційні послуги сільської бібліотеки: сучасні підходи та
можливості» для працівників публічних бібліотек Віньковецького, Старосинявського,
Теофіпольського
районів.
Учасники
вебінару
переглянули
онлайн-презентації:
«Впровадження інноваційних послуг в публічних бібліотеках: досвід України та

зарубіжжя» провідного методиста відділу науково-методичної роботи та інновацій у
бібліотечній справі Вікторії Пасічник; «Використання Інтернет ресурсів для розширення
знань користувачів про світове мистецтво. Віртуальні екскурсії» завідуючої відділу
мистецтв Неоніли Томалі. Наприкінці вебінару завідуюча відділом науково-методичної
роботи та інновацій у бібліотечній справі Тетяна Грудецька підвела підсумки та
запропонувала підготуватись до обміну досвідом щодо надання традиційних та інноваційних
послуг у своїх бібліотеках;
«Формування професійних компетенцій бібліотекарів». Провідний
методист відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Альона
Гуменюк представила учасникам вебінару онлайн-презентацію «Етика бібліотечного
працівника».
***
В Шепетівській районній бібліотеці відбулася зустріч з «Живими» книгами.
1 книга - «Медична рота» - полковник медичної служби Ігор Ільків, який лікував людей
на «Майдані» і в АТО, поділився своїми спогадами;
2 книга - «Покликана в Майдані у дорогу» - старший солдат Національної гвардії України
Лідія Ільків, учасниця «Майдану», АТО та проекту «Хоробрі серця», презентувала та
дарувала всім бажаючим.
3 книга - «Ода волонтерам» – голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Валерій Окорський
розповів про місцевий Клуб афганців, де практично навчають як себе захистити.
4 книга - «Балада про Афганістан» – учасник «Майдану», АТО та волонтер Орест
Юзвенко згадав свій шлях від Майдану до АТО та розповів про свою волонтерську
діяльність.
В рамках проекту “Літературний туризм” у Волочиській центральній бібліотеці
впродовж останніх місяців відбулися зустрічі читачів із відомими українськими майстрами
пера – популярним автором романів у жанрі “міського фентезі” Дарою Корній зі Львова,
рівненським прозаїком Аллою Рогашко, письменником та книгознавцем Сергієм Синюком з
Тернополя. Віра Савченко, сестра Героя України, політичного в’язня, льотчиці Надії
Савченко презентувала книгу “Сильне ім’я Надія”, написану Надією.
До Волочиська також завітала прозаїк, лауреат та переможець конкурсу “Коронація слова”,
володар відзнаки “Золотий письменник України” Ірен Роздобудько. Вона представила
глядачам літературно-музичну програму, побудовану на уривках з авторських творів,
прочитаних під гітарний супровід.
Бібліотека отримала у подарунок примірники книг з автографами автора, в тому числі
нещодавно надрукований роман “Ґудзик-2″.
Музейна справа
Хмельницький обласний художній музей відзначив своє 30- річчя.
З нагоди ювілею та Міжнародного дня музеїв у закладі відбулися заходи.
Науковці з різних міст України були присутні на засіданні круглого столу з обміну досвідом
науково-просвітницької та популяризаторської роботи «Музей і соціум: шляхи
взаєморозуміння». До свого свята музейники підготували два видання: збірник матеріалів
круглого столу та збірку вибраних статей науковців музею періоду 1993-2015 років, що були
опубліковані у фахових музейних та мистецьких виданнях – «Музейні хроніки».
У музеї відбулось офіційне відкриття спільного з арт-центром Павла Гудімова «Я-Галерея»
(м. Київ) проекту Андрія Хіра «Забобони». Проект «Забобони» є сучасною авторською
інтерпретацією етнографічних праць з міфології українських дослідників Володимира
Гнатюка, Антіна Онищука та Володимира Шухевича. Особливістю проекту у нашому місті

стало те, що загальну експозицію доповнили графічні аркуші з музейної колекції.
У Хмельницькому обласному літературному музеї відбувся літературнопрактичний урок «Косовиця трав весняних». Майстер-клас з сінокосу провів директор
закладу Василь Горбатюк. Працівники музею Людмила Данилюк та Альона Ліснича
зачитали поезії Миколи Федунця, Віталія Нечитайла, в яких описані відчуття косаря. На
уроці була представлена фотодокументальна виставка, присвячена українському
письменнику Костю Гордієнку (1899-1993) – нашому землякові родом із с. Микитинці
Ярмолинецького району, завзятому косареві. Його коса зараз зберігається в обласному
літературному музеї, як експонат. Весняний настрій підкреслив гармонійний спів ансамблю
«Перлина» із Хмельницького музичного училища імені В. Заремби, який виконав українську
народну пісню в обробці Євгена Козака «Ой, у вишневому садочку».
У Нетішинському міському краєзнавчому музеї презентували книжкову виставкулекцію “Кобзар у світовому культурному середовищі”. В ході заходу директор Музею
книги та друкарства м. Острога Світлана Позіховська познайомила присутніх з цікавими
виданнями “Кобзаря”, які в різний час з’явилися у різних країнах, а також презентували
видання “Кобзаря»” 2015 року французькою мовою, в основу перекладу якого ліг перший
“Кобзар” 1840 року.

