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Культурно-мистецьке життя краю 

 

У м. Кам’янець-Подільський  за участю Президента Всеукраїнської громадської 

організації “Асоціація платників податків України”, Надзвичайного і Повноважного Посла 

Грузії в Україні Грігола Катамадзе, голови білоруської взуттєвої фабрики “Батічеллі” Наума 

Каца, а також заступника начальника управління-начальника відділу управління культури, 

національностей, релігій та туризму облдержадміністрації В.В. Граділь відбувся круглий стіл 

«Хмельниччина-Білорусь: подорожі і туризм». 

 Гостям було презентовано проекти реконструкції казарм Старої фортеці в туристично-

рекреаційний комплекс, Кушнірської башти в автентичний заклад ресторанного 

господарства з міні-броварнею та створення бальнеологічного курорту у м. Кам’янець-

Подільський. 

Туристичний  потенціал Хмельницької області продемонстрували директори державних 

історико-культурних заповідників «Самчики» і «Межибіж» – Б.О. Пажимський та О.Г. Пого-

рілець.  

На базі Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» відбулось 

засідання круглого столу «Нові форми взаємовідносин держави і церкви у контексті 

розбудови громадянського  суспільства в Україні», під час якого  науковці, представники 

влади та духовенства обговорили актуальні проблеми державно-церковних відносин, а також 

практичні рекомендації щодо їх вирішення. 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва 

проведено обласний семінар режисерів масових заходів на тему: «Особливості режисури 

масових заходів. Роль режисера в організації масових свят та театралізованих 

видовищ». Під час семінару відбулися тематичні зустрічі, творчі лабораторії, практичні 

заняття, на яких розглядалися питання організації та проведення масових заходів в умовах 

євроінтеграції, сучасні технології підготовки і проведення розважальних шоу-програм, 

практичні заняття над написанням сценаріїв масових заходів, обговорено досвід проведення 

корпоративних свят, специфіку хореографії масових заходів тощо.  

У семінарі взяли участь 16  режисерів міських, районних будинків культури та клубних 

формувань об’єднаних територіальних громад. Крім того слухачі семінару відвідали 

обласний академічний музично-драматичний театр імені М.Старицького, де переглянули 

казку-виставу «Дюймовочка». 

 

Бібліотечна справа 
 

До  Всеукраїнського дня бібліотек  

  У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся VІІІ 

обласний Форум бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотек@ – сучасна, креативна, твоя». В 

рамках форуму проведено заключний етап обласного огляду-конкурсу соціальних ініціатив 

«Впровадження кращих інновацій у роботі бібліотеки». На ярмарку свої експозиції 

представили понад 27 бібліотек області, у тому числі 20 бібліотек-переможців районного 

етапу обласного огляду-конкурсу соціальних ініціатив, які презентували інноваційні 

бібліотечні послуги, спрямовані на розвиток та співпрацю з місцевими громадами.  Після 

ярмарку пройшло урочисте засідання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та відзначення 

кращих бібліотечних фахівців. 

Присутніх привітали: Неоніла Андрійчук,  перший заступник голови обласної ради;  

Валентина Граділь, заступник начальника управління-начальник відділу управління 

культури національностей, релігій та туризму обласної державної адміністрації;  Микола 

Луценко, голова обласної організації працівників культури;  Олена Волобуєва, заступник 

ректора з персоналу Національної Академії Державної прикордонної служби України; 
директор обласної універсальної наукової бібліотеки Надія Синиця,  представник міської 



організації Українського об’єднання патріотів  «УКРОП», колеги із Олександрівської ЦБС 

Донецької області. 
 На форумі визначили  переможців обласного конкурсу сільських бібліотек «Бібліотека на слу-

жбі громади», конкурсу серед директорів бібліотек «Найкреативніший керівник», відзначили актив-

них членів обласного відділення УБА.  

Також було нагороджено переможців ярмарку соціальних ініціатив «Впровадження кращих інннова-

цій у роботі бібліотеки», якими стали Ружичнянська сільська бібліотека, Хмельницька та Кам’янець-

Подільська МЦБС. 

 Під час студії «Вільний мікрофон» та дискусійної зустрічі в «Бібліотечній кав’ярні» учасники 

урочистостей мали змогу обговорити роботу бібліотек області, поділитися інформацією про впровад-

жені послуги, історіями успіху щодо якісного обслуговування місцевих громад.  

  Крім того бібліотекою організовано ювілейну мозаїку «Книги-ювіляри – 2016». На 

виставці представлено твори, виданням яких у 2016 році виповнилося  від 5 до 1000 років. 

Серед представлених книг:  "Божественна комедія" Данте Аліг'єрі 1321 року видання, 

"Макбет" Вільяма Шекспіра 1606),  "Граф Монте-Крісто" Олександра Дюма (1846),  "Місто 

Градів" Андрія Платоновича Платонова (1926),  "Пересопницьке Євангеліє" (1561), Ізборник 

Святослава (1076) та багато інших. 

Шепетівська районна бібліотека провела  майстер-клас по розпису  медових пряників. 

Учасники  імпровізували розпис на різні смаки. Розписували привітання, смайлики, 

побажання  або просто  квіти.  

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 
 

В бібліотеці відбулася зустріч  віце-консула Сполучених Штатів Америки Ніка 

Стокса з потенційними аплікантами та представниками засобів масової інформації, у ході 

якої він провів бесіду-презентацію «Лотерея «Зелена Карта» для початківців, або як не 

стати жертвою шахрайства». Пан Стокс відповів на запитання присутніх щодо отримання 

диверсифікаційних та інших існуючих віз США, надав індивідуальні консультації та 

поспілкувався з учасниками зустрічі, подарував футболки та рекламну продукцію. 

В рамках місячника першокурсника «Бібліотек@ - твій простір для ідей!» здійснено 

екскурсії-презентації для студентів Хмельницького національного університету, 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та Хмельницького 

музичного училища імені В. Заремби. 

В рамках Року англійської мови в Україні бібліотекою організовано:  

- уроки англійської мови для держслужбовців за темами «Знайомство з азами 

англійської мови» та «Професійна діяльність» для держслужбовців; 

- засідання клубу спілкування англійською мовою «English spiking club» по підготовці 

здачі тесту SAT за темами «Практична алгебра» та «Розв’язання тестів по 

граматиці»; 

- продовжено уроки англійської мови для людей похилого віку. Під час чергових занять 

учасники вивчили дієслова «to go» та  «to take» та обговорили теми «Пора року – 

осінь» та «Кулінарні здібності»; 

- засідання клубів перегляду англомовних відеофільмів за темою «Найвідоміші 

американські кінокомпанії» та спілкування англійською мовою «English Speaking 

Club» за темою «Що я читаю сьогодні?». 

 

*** 

 З метою вшанування пам’яті  українського державного діяча, голови Центральної 

Ради УНР, історика Михайла Грушевського та з нагоди 150-ї річниці з дня його народження 

в бібліотеці відбувся науковий круглий стіл “Апостол української державності” за участю 

істориків, науковців, краєзнавців, освітян та представників громадських організацій області. 



Під час засідання обговорювалися питання: «Михайло Грушевський – світоч історії, політик 

європейського зразка»; «Конституційний процес в сучасній Україні в світлі наукової 

спадщини М. С. Грушевського»; «Ідеї Михайла Грушевського щодо розбудови вищої освіти 

в Україні», «Михайло Грушевський і Поділля». В рамках роботи круглого столу відбувся 

перегляд інформаційного ролику щодо громадсько-політичної діяльності Михайла 

Грушевського в період 1917-1935 рр. 
 

 До 75-ї річниці від початку подій у Бабиному Яру та з метою ознайомлення молоді з 

трагічними подіями, що відбулися в період Другої світової війни,  вшанування пам’яті 

загиблих, виховання толерантності у міжнаціональних відносинах  бібліотекою  проведено 

історичну годину «Бабин Яр: без права на забуття». Під час проведення відбулася 

презентація книжкової виставки «Бабин Яр: трагедія, пам’ять, попередження», 

демонструвалися уривки з документальних фільмів відповідної тематики.  Захід проводився 

спільно з Хмельницьким  обласним благодійним фондом Хесед Бешт. 

До Європейського дня мов в бібліотеці пройшла зустріч за темою «Мова – джерело 

національної культури». Присутні познайомилися з історією  виникнення свята, значенням 

європейських мов в сучасному світі. Особлива увага була приділена французькій мові: в 

художній формі студенти Національної академії державної прикордонної служби України та 

учнівська молодь міста проілюстрували шарм французької мови. Директор анімаційного 

центру мистецтв Оксана Мергут за допомогою пісочної анімації проілюструвала визначні 

місця Парижу. 

До 110-річчя від дня народження Дмитра Шостаковича в бібліотеці проведено День 

інформації «Музика Дмитра Дмитровича Шостаковича як  відображення епохи» про 

життя та творчість композитора, піаніста та педагога. 

До Всесвітнього Дня туризму на веб-сайт бібліотеки підготовлено віртуальну подорож 

«Зеленому туризму – зелене світло» про екологічне озеленення традиційного рекреаційного 

господарства та розвиток зеленого туризму шляхом розвитку сфери послуг на селі. 

До Дня партизанської слави та з метою ознайомлення з героїчними сторінками історії, 

розширення знань молоді про партизанський та підпільний рух в Україні в бібліотеці 

відбувся історичний урок «Незламний фронт відваги і доблесті» для учнівської молоді 

міського колегіуму ім. В. Козубняка. Під час проведення  відбувся перегляд 

документального фільму «Партизанський рух 1941 - 1945» та презентація книжкової 

виставки “Шляхами подвигу та слави”. У заході взяла участь дочка підпільниці Ганни 

Хотовицької Тарасюк Ніна Олексіївна, яка поділилася спогадами з розповідей матері  про 

партизанський та підпільний рух в Україні. 

До Дня перукаря  бібліотекою організовано День корисних порад за темою «Створюємо 

стиль за допомогою зачіски» для вихованців Хмельницького центру професійно-технічної 

освіти сфери послуг. В рамках проведення присутніх проінформовано про організацію 

перукарської справи в Україні, продемонстровано презентацію «Сучасні технології 

створення жіночих зачісок»; здійснено розширений огляд книжкової виставки «Перукарське 

мистецтво» та виставки періодичних видань «Такі різні стрижки й зачіски». 

У бібліотеці під гаслом «Наш пошук і творчість – тобі Україно!» відбувся День 

винахідників і раціоналізаторів для працівників Хмельницького центру науки, інновацій та 

інформатизації. В рамках проведення присутніх ознайомлено з інформаційним 

повідомленням «На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки»; 

презентовано книжкову виставку «Найважливіші наукові винаходи людства»; 

продемонстровано презентацію Microsoft PowerPoint «Відкриття та винаходи людства». 

До 115-річчя від дня народження Миколи Глущенка на веб-сайті бібліотеки 

представлено віртуальну повнотекстову довідку «Таємниче життя Миколи Глущенка» про 

життя та творчість українського художника, лауреата Державної премії України імені Тараса 

Шевченка. 



До Дня працівника лісу та з метою популяризації літератури про природу лісу в 

бібліотеці відбувся День інформації «Ліс і довкілля».  

Діяльність клубів за інтересами 

В рамках засідань  

 кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays UA  в бібліотеці відбувся 

перегляд та обговорення документального фільму китайського режисера  Вейдзюн 

Чена «Проголосуйте за мене, будь-ласка» про участь у експериментальному 

проекті – демократичних виборах старости класу. В ході дискусії, яка 

розгорнулася після перегляду фільму, глядачі звернули увагу на втручання батьків 

у виборчу кампанію старости класу, порівняли шкільні вибори з теперішніми 

виборами в Україні та їх технологіями; 

  клубу «Франсуаза» за темою «Спільне  і відмінне у культурах Франції та 

України». Члени клубу провели паралель між творчістю українських та 

французьких діячів культури та мистецтва; проаналізували основні віхи 

становлення української та французької культур. 

 

Підвищення кваліфікації  

  Директор бібліотеки Надія Синиця та заступник директора Олена Баворовська взяли 

участь у Львівському бібліотечному Форумі «Модерна бібліотека в мінливому світі» та 

конференції «Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи». 

 

Методична робота 

 

 З метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області ХОУНБ 

організовано: 

 тренінг-вебінар «Реклама як необхідна складова маркетингової політики 

бібліотеки» для бібліотекарів Полонського району. Під час вебінару розглядалися 

питання реклами бібліотек та популяризації бібліотечної діяльності, бібліотечне 

лідерство та етика бібліотекаря; 

 вебінар «Збереження бібліотечних фондів в сучасних умовах. Особливості відбору 

і списання друкованих видань» для працівників ЦРБ та ЦМБ області. В рамках 

проведення завідуюча сектором формування бібліотечних фондів Інна Лавренчук 

надала консультативну допомогу «Надходження літератури за Державними 

програмами до бібліотек області», завідуюча відділу зберігання та реставрації 

бібліотечного фонду Вікторія Шелегеда проаналізувала «Вилучення документів із 

фондів бібліотек області за 2015 рік» та презентувала консультацію «Особливості 

відбору і списання друкованих видань з бібліотечного фонду»; 

 засідання на тему «Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек області для 

формування зведеного електронного краєзнавчого каталогу»; практичне заняття 

«Аналітичний опис в системі ІРБІС»; презентації «Використання електронних 

краєзнавчих каталогів для обслуговування віддаленого користувача» та «Роль 

бібліотеки у поданні правової допомоги на прикладі діяльності клубу «Docudays 

UA» для бібліотекарів Ярмолинецького району; 

 консультування за темою «Особливості відбору і списання друкованих видань з 

бібліотечного фонду» для працівників публічних бібліотек Віньковецького району. 

 

 

 



 

Музейна справа 
 

В обласному краєзнавчому музеї: 

 “Експонатом місяця” стали власні Проскурівські грошові знаки – бони та 

виставка «Проскурів на поштових картках»; 

 відкрилась виставка «Михайло Грушевський на Поділлі». На виставці 

представлені збірка творів, наукових робіт, пам’ятні ювілейні монети 

Національного банку України, філателістичні видання, присвячені постаті 

історика; 

 відкрито нову експозиційну залу «Археологічна спадщина краю». На 

виставці представлено унікальні експонати, які реалістично передають 

атмосферу давнини. Поєднання елементів побуту первісної людини і спосіб її 

життя у взаємодії із природою, дозволяють поринути у відповідний історичний 

період. Розташування найдавніших поселень людей зображено на карті, 

відтворено житло первісної людини, у якому можна зробити фото на пам’ять. 

Родзинкою експозиції є можливість відчути себе археологом, та спробувати 

відкопати «історичний скарб». 

 

У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття виставок: 

 «З любов’ю до людей» хмельницького художника Сергія Гульшані. До 

експозиції увійшло 27 робіт, написаних художником впродовж різних років. 

Твори радянського періоду, створені у канонах соцреалізму, вирізняються 

приглушеністю тонів та певною похмурістю; 

 «P46RORED ілі» головного художника Хмельницького академічного 

обласного театру ляльок  Михайла Ніколаєва. На виставці представлено 

живописні полотна та інсталяції – ляльки! Художник опротестовує апробовані 

стереотипи, за якими ляльки повинні бути подібними до ілюстрацій дитячих 

книжок, до іграшок.  

 


