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Культурно-мистецьке життя краю.
Начальника управління культури, національностей, релігій та туризму
облдержадміністрації нагородили медаллю.
Церковну нагороду “За жертовність і любов до України” Ірині Труновій вручив
Митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Української Православної Церкви
Київського Патріархату Антоній (Махота).
У Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж” відбувся щорічний
фестиваль авторської пісні “Чумацький шлях”, присвячений пам’яті археолога, спелеолога,
поета і барда Олександра Авагяна (1944-1988). Вшанувати згадку про Олександра Авагяна
приїхали гості з Дніпра, Запоріжжя і Києва. Учасники фестивалю ділилися спогадами про
спільну роботу в археологічних експедиціях, спільні знахідки у підземеллях та печерах, його
поетичну та пісенну творчість, невтомну вигадливість і уміння творити, які гуртували
навколо нього підлітків, надавали йому авторитету лідера та вихователя.
У м. Старокостянтинів вчетверте пройшов Всеукраїнський етнофестиваль
«Болохівські гостини-2016». Дійство обрамляли великі триметрові ляльки-мотанки з
соломи та сіна, капища, правічні символи праслав’янських стихій. Були представлені
ремісничі цехи (ковальство, гончарство, ткацтво, зброярство та інше). В рамках фестивалю
відбулися майстер-класи: подільської витинанки, народних оберегів, гончарства, ковальства,
ляльки-мотанки, лозоплетіння, бісероплетіння та макраме, пленери з живопису. На великій
фестивальній сцені виступили понад 30 фольклорних колективів, естрадних солістів і
ансамблів та етно-рок гурти з різних областей України.
У селі Летава на Чемеровеччині відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс
творчості сільської молоді «Летавчанка» збирає друзів».
Відкриття фестивалю розпочалося святковою ходою за участю всіх учасників – колективів і
солістів із семи областей України, а також господарів фестивалю – ансамблю танцю
«Летавчанка», обласних, районних та місцевих керівників, гостей та жителів села.
Концерт-відкриття на сценічному майданчику біля будинку культури зібрав близько
півтисячі глядачів, а своє мистецтво усім присутнім дарували переможці попередніх
конкурсів, гості та члени журі фестивалю-конкурсу «Летавчанка» збирає друзів».
Володарем Гран-прі став зразковий художній колектив, ансамбль танцю «Червона калина» з
с. Чуньків Заставнівського району Чернівецької області, який був відзначений журі за
характерність і самобутність та збереження автентичних танцювальних традицій свого краю.
У залі Шепетівського міського будинку культури відбувся благодійний концерт
«Від серця до серця». Його присвятили матерям та сім’ям захисників України, які зараз
перебувають в АТО.
Бібліотечна справа
Бібліотеки Хмельниччини продовжують активно долучатися до збору літератури в
рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». Її метою є збір вітчизняної та
світової художньої літератури українською мовою, науково-популярних видань з історії
Української держави, Збройних сил, що слугуватиме патріотичному вихованню та
підвищенню освітнього рівня військовослужбовців, організації їх змістовного дозвілля.
Координатором акції в області є Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені
Миколи Островського.
Впродовж шести місяців цього року в акції взяли участь 315 бібліотек та 165
користувачів бібліотек, небайдужих жителів міст і сіл Хмельниччини. Зібрано та передано

до Будинків офіцерів та військових частин області 588 примірників книг сучасних
українських авторів та українських класиків, історичної, науково-популярної, довідкової
літератури, що сприятиме задоволенню культурних та естетичних запитів всіх категорій
військовослужбовців.
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки відвідали дитячоюнацький оздоровчий комплекс «Чайка». Бібліотекарі розповіли про історію створення
книги та сучасні поліграфічні шедеври, презентували рідкісні та цінні видання, ілюстративні
матеріали бібліотеки-партнеру Goethe-Institut (Німеччина) та інформаційно-ресурсного
центру "Вікно в Америку".
Для вихователів та керівників загонів оздоровчого комплексу було проведено тренінг
«Родина єднає коріння святі», презентовано матеріали та методичні рекомендації для
підготовки заходів «Веселе літо».
В рамках
роботи Літнього читального залу «Сквер літературного читання»
бібліотекою в міському сквері ім. Т.Шевченка протягом місяця організовано і проведено:
 Дні інформації:
«Мистецтво
бути здоровим» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища). Присутніх ознайомлено з методами лікування народної та традиційної
медицини: оздоровчими техніками дихання; цілющими властивостями
води,
лікування продуктами бджільництва та ін.;
«Любительське рибальство» (до Дня рибалки). Учасникам Дня інформації
презентовано книжкову виставку «Риболовля – хобі, спорт чи наука?», ознайомлено з
секретами сучасної риболовлі, вибором риболовного приладдя та аксесуарів до нього,
технічними особливостями різних способів риболовлі;
«Знайомтесь: періодичні видання». Присутні ознайомилися з назвами, кількістю
та змістом періодичних видань, які надходять до бібліотеки за передплатою та як
подарункові;
«Сонячна бухгалтерія» (до Дня бухгалтера). Присутніх проінформовано про
реальність використання альтернативних джерел енергії; переваги та недоліки
традиційної та сонячної енергетики.
 Огляди літератури:
«Великий голландець» з нагоди 410-ї річниці від дня народження Рембрандта
Харменса Ван Рейна – про життя та творчість нідерландського художника, офортиста
доби Барокко;
«Родина єднає коріння святі» (до Дня родини) – про роль родини в державному
будівництві, взаємовідносини між членами сім'ї, виховання дітей та ін.;
«Будівничий Іван Левинський» (з нагоди 165-річчя від дня народження) – про
життя та діяльність українського архітектора.
В рамках роботи клубу соціального та правового кіно Docudays UA бібліотекою
організовано перегляд та обговорення документальної стрічки Кім Лонжінотто «Рожеві
сарі» – про кастову нерівність серед індійських жінок. Практичний психолог Центру
соціальних служб для сім’ї та молоді Антоніна Виговська, під час обговорення, порушила
тему домашнього насильства проти жінок в різних країнах світу.
До Дня дачника
бібліотекою організовано Тиждень популяризації літератури
«Запровадження новітніх технологій в садівництві, городництві та квітникарстві», в
рамках якого відбулися заходи:







презентація книжкової виставки «Дім. Сад. Город – по-новому» – про різноманіття
нових форм господарювання, індустрію квітникарства, дизайн квітників та правила
догляду за рослинами та розділу фонду - 42.3 «Садівництво. Овочівництво» – про
біологічні особливості культур, їх розміщення на дачних ділянках, способи сівби та
технології вирощування;
година корисних порад «Декоративне квітникарство» – про основні принципи
вирощування декоративних рослин, прийоми і методи догляду за ними;
інформаційна година «1000 корисних порад фахівців» для відвідувачів бібліотеки
про новітні технології в садівництві, городництві та квітникарстві;
презентація журналу «Огородник» - 20 років разом!» для членів клубу органічного
землеробства «Успішний дачник» про цікаві факти та досвід роботи в саду, на городі
та квітнику.

До Дня працівників торгівлі та громадського харчування, Міжнародного дня тортів,
Всеукраїнського дня шоколаду в бібліотеці проведено Декаду популяризації літератури за
темою «Солодкий сюрприз», в рамках якої відбулися заходи:
 огляди літератури «Моделювання, ліплення та сучасні способи оздоблення
кондитерських виробів» – про різноманітні сучасні техніки роботи з шоколадом,
кремом, карамеллю та цукровою мастикою для оздоблення кондитерських виробів та
«Прості кулінарні шедеври на кожен день» – про історію створення та кулінарні
особливості солодких виробів різних країн світу;
 інформаційний коктейль «Цей дивовижний шоколад» для відвідувачів Літнього
читального залу. Учасників проінформовано про цільові властивості шоколаду та
способи застосування його в кулінарії;
 інформаційна година «Шукаєш ідею для смачної вечері – заходь до бібліотеки».
Учасників інформаційної години ознайомлено з літературою з питань приготування
смачної та корисної вечері на всі випадки життя: повсякдень, швидко, для сім'ї та
романтичних побачень;
 презентація книжково-ілюстративної виставки «Асортимент і якість кондитерських
виробів» – про товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів,
вимоги до якості та правила споживання кондитерських виробів та виставки
періодичних видань «Смачно». На виставці представлені тематичні журнали з
рецептами приготування смачних блюд: «Домашня кухня», «Домашня смакота»,
«Приятного аппетита», «Рецепти від Оксани» тощо;
 історія книги Віри Доцяк «Українська кухня» – про технології
приготування сучасних та традиційних українських національних страв;
 День періодики «З нами сьогодні журнали: «Домашня кухня», «Домашня
смакота», «Лиза», «Приятного аппетита», «Рецепти від Оксани» для відвідувачів
бібліотеки.
Відзначення ювілеїв і пам'ятних дат місяця
До 105-річчя від дня народження Олени Теліги в бібліотеці експонувалась книжкова
виставка «Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив» – про життя та творчість української
поетеси, публіциста та літературного критика.
До 110-річчя від дня народження Петра Андрусіва на веб-сайт бібліотеки
підготовлено віртуальну виставку «Розгорнув перед очима силу й славу України» – про
українського живописця, графіка та іконописця.

До Дня незалежності США в бібліотеці розгорнуто книжково-ілюстративну виставку
«Самостійна й незалежна Америка» – про історію становлення Америки як незалежної
держави та традиції відзначення національного свята.
З метою виховання патріотизму серед підростаючого покоління в бібліотеці
здійснено відеопрезентацію «Професія – миротворець» про роль українських миротворців в
подоланні міжнародних конфліктів.
Бібліотекою організовано презентацію інформаційної виставки з мультимедійним
додатком «Чарівний світ Беатріс Поттер» з нагоди 150-річчя з дня народження англійської
дитячої письменниці та художниці. Крім того учасники презентації переглянули відеофільм
«Історії Беатріс Поттер» у виконанні Бірмінгемського Королівського балету.
***

В рамках культурно-мистецького проекту «Мистецькі вихідні в Кам’янціПодільському» та з нагоди Міжнародного дня фотографа центральна міська бібліотека імені
Костя Солухи організувала свято фотографії на Алеї закоханих.
10 липня, напередодні свята фотомитців, для кам’янчан та гостей міста було презентовано
фотосушку «I LOVE PHOTO». Кам’янець-Подільський славиться своїми талановитими та
креативними митцями. На запрошення бібліотеки відгукнулось близько 20 фотографів. Це
метри фотографії та початківці. Відвідувачі виставки мали змогу познайомитись з 200
чудовими фотографіями Петра Ігнатьєва, Каріни Каспрук, Ольги Комарової, Сергія
Огородника, Олега Сінькова, Діани Слободянюк, Надії Степанюк, Руслана Романюка,
Христини Руссу та інших. Фотомитці представили широкому загалу свою творчість,
спілкувалися з колегами, проводили майстер-класи з фотографії та фотографували
бажаючих. Відвідувачі фотосушки насолоджувались мистецтвом малювання світлом та
особисто знайомилися з авторами фотошедеврів. З Алеї закоханих виставку перенесено для
поціновувачів фотомистецтва до відділу краєзнавства центральної бібліотеки.
У Красилівській центральній районній бібліотеці прихильники творчості Катерини
Куян вшанували світлу пам’ять поетеси презентацією повного зібрання її творів «А пам’ять
квітами цвіте…» (упорядник Галина Косюк). Книга містить три розділи: спогади про
Катерину Куян, відгуки про її творчість та повну добірку її творів. Читачі мали нагоду
ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поетеси, спогадами її мами Ганни Ананіївни,
сина Олександра та дочки Наталії, прочитати відгуки про її творчість відомих українських
поетів Івана Драча, Миколи Сома, літературознавця Миколи Жулинського, української
поетеси із Словаччини Марусі Няхай, а також місцевих шанувальників. На презентацію
книги в бібліотеку завітали голова райдержадміністрації Ніла Островська, голова районної
ради Василь Пасічник, секретар міської ради Наталія Олійник, представник Благодійного
Фонду «Зміцнення громад» Мирослава Олійник, заступник директора обласної універсальної
наукової бібліотеки Валентина Маковська, голова правління СК «Кузьминський» Анатолій
Михайлюк, представники ТОВ «Агрокрай», вчителі, підприємці, жителі міста.
Присутні щиро дякували матері поетеси Ганні Ананіївні Куян за виховання дочки, а також
упоряднику видання Галині Косюк. Лауреати Куянівської премії – провідний методист
районного будинку культури Євгена Сич та консультант магазину МТС Оксана Кримінська
прочитали присутнім власні вірші, написані під враженням від творів Катерини Куян.
У Шепетівській районній бібліотеці ім. М. Коцюбинського відбулися заходи:
вечір пам’яті Володимира Висоцького за участю місцевого поета Дмитра Воронюка, який
розповів багато фактів з життя актора, читав свої вірші, присвячені його пам’яті:
«Посвящение», «Памяти В.С. Высоцкого», «Поскриптум» та інші. Учасники вечора
прослухали пісні: « Песня о друге», «Мы вращаем землю», «Пожары», «Почему аборигены
сьели Кука», «Утренняя гимнастика», «Шторм», «Баллада о любви»; переглянули кадри з
фільмів за участю Володимира Висоцького;

ярмарок інноваційних бібліотечних ідей (в рамках обласного конкурсу «Бібліотека на
службі громади»). Участь у ньому взяли 29 сільських бібліотек. Сільські бібліотеки
презентували свої найяскравіші та найефектніші творчі знахідки: “Бібліопікнік”,
“Літературні ігри для дітей”, “Інноваційний віночок”, “Книжковий фуршет”, “Бібліотечний
бульвар” тощо. Районна бібліотека також представила свою виставку-інсталяцію
«Бібліопрання – очистимо мозок професіоналізмом та креативністю», фотосушку «Наші
інноваційні послуги та інформаційні пункти», а ще фото-виставку «Подільський
бібліотечний кошик».
Переможцями визначено: у номінації «Кращий проект для розвитку громади» – Грицівську
селищну бібліотеку, у номінації «Краща інноваційна послуга» - Михайлюцьку сільську
бібліотеку, у номінації « Кращий соціокультурний захід , що сприяє об’єднанню громад» –
Травлинську сільську бібліотеку.

Музейна справа
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї “Експонатом місяця” став
годинник Великої княгині Ольги.
Годинник виготовлений фірмою «Павел Буре» за спеціальним замовленням
імператорського дому для Великої княгині Ольги Олександрівни, рідної сестри Імператора
Миколи ІІ. Корпус годинника срібний, на кришці – рельєфний вензель ініціалів княгині з
царською короною. До кільця приєднаний ланцюжок з двома пам’ятними знаками-жетонами
– гусар на коні (за відмінну верхову їзду) та перехрещені гвинтівки (за відмінну стрільбу).
Вага годинника 235,5 грамів, механізм працює до сьогодні. Передав цінний подарунок до
музею у 1970 році особисто власник Іван Іванович Адамов, який тоді мешкав у селі
Требухівці, що у передмісті Меджибожа. У 1896-1914 роках у містечку Меджибіж
Подільської губернії квартирував славетний 12-й гусарський Охтирський полк, шефом якого
й була Велика княгиня Ольга Олександрівна. Крім шефства, доля міцно зв’язала її з
гусарами-охтирцями, адже коханий чоловік Ольги був офіцером цього полку, а в роки
Першої світової війни княгиня служила сестрою милосердя при полковому шпиталі. Коли
Ольга Олександрівна відвідувала Меджибіж гусари Охтирського полку для шановного шефа
влаштовували паради та різні показові змагання. 1913 року під час одного з таких змагань
головний приз від княгині – срібний кишеньковий годинник – отримав полковий лікар Іван
Іванович Адамов.
Крім того, наукові співробітники музею влаштували для вихованців центру
реабілітації «Родинний затишок» музейні гостини. Відвідувачам презентована багатогранна
палітра традицій та звичаїв нашого народу, краса природи рідного краю.
В обласному художньому музеї відкрито виставки:
«Буремна Україна» художниці, бійця добровольчого українського корпусу «Правий
Сектор» Дани Виноградової. «Буремна Україна» – авторське бачення світу українського
воїна. Роботи, здебільшого, виконані у стриманій, монохромній гаммі, переважно у темних
відтінках. Графічні аркуші та живописні полотна створені в різний часовий проміжок, проте
об’єднані за тематикою – боротьба за незалежність України;
графіки з музейної колекції “Маестро гравюри з Проскурова”, приуроченої 130 річчю з дня народження Георгія Верейського.

