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Культурно-мистецьке життя краю
28 січня в обласному центрі відбувся Перший фестиваль польської культури.
Фестиваль пройшов під патронатом консула Республіки Польща та влади міста.
У Фестивалі взяли участь члени польських товариств з різних куточків Поділля.
Мета фестивалю – презентація мистецького життя та зміцнення добросусідських відносин. А
окрасою фестивалю стали вірші та пісні польською мовою у виконанні колективів та
виконавців різного віку, а також виступи вихованців танцювальних колективів, театрального
гуртка та класична музика відомих польських композиторів.
21 січня в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М Старицького
презентовано дитячий музичний спектакль за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена
“Снігова королева”. У сценарій казки увійшла Різдвяна історія про народження Ісуса Христа,
його любов та спасіння людства.
19 січня у кінотеатрі “Планета” (м. Хмельницький) відбулася національна прем’єра
документальної стрічки “Воїни духу”. Стрічка цілком присвячена захисникам Донецького
аеропорту та останнім дням його оборони. Також її приурочили Дню Соборності України. На
показ фільму запросили учасників антитерористичної операції, які безпосередньо брали
участь у військових діях на території сумнозвісного аеропорту. Були також рідні та
побратими військовослужбовців. Автори кінострічки Тетяна Кулаковська і Анна
Мартиненко.
15-16 січня у Чернівцях відбувся VI Благодійний фестиваль “Маланка Фест 2017″.
Вперше учасником неймовірного дійства, свідками якого стали близько 40 тисяч людей з
різних регіонів України, став колектив з Хмельниччини – Зразковий фольклорний гурт
“Щедрик” Славутської дитячої школи мистецтв (керівник Тетяна Маліновська). На розсуд
глядачів колектив представив обряд традиційного щедрування. Виступ одержав багато
схвальних відгуків від учасників заходу та гостей фестивалю, а від дирекції заходу “Щедрик”
отримав багато подарунків та запрошення на майбутні заходи.

Бібліотечна справа
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
До Новорічних і Різдвяних свят в бібліотеці презентовано:
 книжково-ілюстративну виставку «Зимонька завзята принесла нам свята» про
традиції і звичаї українського народу з відзначення релігійних свят зимового циклу:
Різдво Христове; Старий Новий рік та Водохреща;
 розділ книжкового фонду «Домашня кулінарія» за темою «Від їжі до мистецтва
домашньої кулінарії» про давні та сучасні рецепти святкових страв: куті, узвару,
голубців, млинців, борщу та інших.

Крім того, у бібліотеці проведено:
 науковий круглий стіл “Наш Огієнко – невтомний сівач на українознавчій ниві”
до 135-ї річниці від дня народження великого українця. Науковці, краєзнавці,
освітяни, архівісти у своїх повідомленнях всебічно висвітлили діяльність вченого,
державного, громадського, церковного діяча, історика, засновника і першого ректора











Кам’янець-Подільського державного університету Івана Івановича Огієнка. Учасники
заходу підкреслили особливу роль І. Огієнка у перекладах богослужбових книг
українською мовою, видання їх у заснованому за кордоном спеціалізованому
україномовному видавництві. У виступах та дискусіях порушувались також теми
поглядів Івана Огієнка на українську культуру та перенесення його архіву в Україну.
Крім того присутні ознайомились з книжковою виставкою «Тобі, Україно, віддав усі
сили»;
чергове засідання кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays UA, під час
якого учнівською молоддю було переглянуто фільм режисера Сергія Лисенка «Крим
SOS». Стрічка «Крим SOS» розповідає про перші дні російської окупації півострова
та активну громадянську позицію кримських активістів, які створили сторінку у
Facebook, щоб надавати оперативну та перевірену інформацію про ситуацію в Криму.
Нині «Крим SOS» надає екстрену гуманітарну, правову, психологічну допомогу
внутрішньо переміщеним особам, бореться за повернення Криму до складу України.
Після перегляду фільму учні ділилися своїми враженнями та емоціями, хтось
зауважив, що відчуває гордість за волонтерів, які допомагають внутрішньо
переміщеним особам, хтось виявив захоплення позицією українських військових, які
зберегли вірність та присягу Україні, але також були виявлені і занепокоєння фактами
викрадень, ув’язнень та арештів жителів Криму, які не погоджуються з окупаційною
політикою Росії. Глядачі були щиро зворушені позицією кримських татар, зокрема у
вияві мирних пікетів за свободу дотримання своїх прав, адже йдеться про порушення
всіх принципів прав людини, і саме у таких порушеннях допомогла їм розібратися
практичний психолог Центру соціальних служб для сім’ї та молоді Антоніна
Виговська;
до дня вшанування пам’яті герої Крут у бібліотеці відбувся Урок історичної правди
«Вам усім, хто поліг за тризубовий стяг – вічная слава!». У заході взяли участь:
Наталія Солтис, методист науково-методичного центру управління освіти
Хмельницької міської ради та Назарій Чепко, учасник Майдану та боєць
добровольчого батальйону. Під час заходу продемонстровано фільми «Лист без
конверта» та «Бій під Крутами»; відбулася презентація книжкової виставки «На
Аскольдовій могилі Український цвіт»;
до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту бібліотекою спільно з Хмельницьким
обласним благодійним фонд Хесед Бешт проведено Історичний урок «Український
Голокост: погляд у сьогодення».. Присутніх ознайомлено з трагічними сторінками
історії України в період Другої світової війни, а саме долі євреїв України в добу
нацистської окупації (1941-1944 р.р.), Захід відбувся за участю менеджера з
інформації Хмельницького благодійного фонду Хесед Бешт В`ячеслава Нагнибіди та
студентської молоді міста. В ході заходу відбулася відео-екскурсія по музею Пам`яті
жертв Голокосту, перегляд відеороликів “Голокост – трагедія ХХ століття” та
презентація книжкової виставки “Трагедія українського Голокосту”;
до дня Соборності України та з метою виховання національної свідомості та почуття
патріотизму у молоді бібліотекою організовано історико-патріотичні читання
«Національна єдність – запорука державності України». Присутні на заході голова
правління громадської організації “Хмельницький молодіжний клуб розвитку” Степан
Кушнір, практичний психолог Хмельницького міського Центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді Антоніна Віговська та учнівська молодь міста обговорили
питання історичного факту злуки УНР та ЗУНР. Під час заходу продемонстровано
фільм “День Соборності України” та презентовано книжкову виставку “Національна
єдність – запорука державності України”;
краєзнавчий спортивний урок за участю заступника голови Хмельницького обласного
відділення Національного Олімпійського Комітету України Віктора Флентіна.
Учасники уроку – працівники закладів освіти та культури – ознайомилися із

здобутками спортсменів Хмельниччини, організаційними та спортивними заходами на
2017 рік. В ході заходу була презентована література про різні види спорту, плакати,
буклети, медалі, які готує Олімпійський комітет України за участю спортсменів. Від
НОК України бібліотека отримала у подарунок книги про спорт;
 методичну студію «Нові тенденції у вивченні іноземних мов та комунікації» для
вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів міста;
 еко-фестиваль «Екологічне фермерство» за участю вітчизняних практиків
пермакультури та закордонних експертів, мета якого - застосування нових напрямів
багатогранної пермакультури. В програмі заходу доповіді та майстер-класи,
тематичне спілкування у невеликих групах, окрема дитяча пермакультурна програма
та Ярмарок екологічної продукції;
 Тиждень популяризації періодичних видань за темою «Екостиль та фітодизайн» про
використання натуральних матеріалів в оздобленні оселі та секрети вирощування
городини на підвіконні;

Діяльність клубів за інтересами
Для учасників клубу спілкування та перегляду фільмів англійською мовою організовано
засідання за темами:
 «Зимові види спорту в США. Подорожуємо Америкою». Учасники розповіли про
свої спортивні вподобання та ознайомилися з новим видом спорту – зимовим
віндсерфінгом;
 «Прапор США: як створювався і змінювався» – переглянули та обговорили відео
про державний символ США.
У бібліотеці відбулося засідання клубу перегляду англомовних фільмів за темою
«Лондон – сучасний Вавилон» про буденість життя жителів столиці Англії та Великої
Британії.
Бібліотекою для учасників клубу органічного землеробства «Успішний дачник –
здорова громада» організовано засідання за темами: «Зима на суничних грядках» про
найпоширеніші способи укриття плантацій саджанців суниць на зиму і збереження вологи на
грядках та «Досвід пермакультурного освоєння ділянки».
В бібліотеці продовжено практичні заняття з вивчення англійської мови для:
 держслужбовців за темами «Повторення вивченого», «Ділове
мовлення»;
 студентів для здачі іспитів SAT за темою «Лінгвістичні завдання»,
«Моделювання висловів в англійській мові»;
 людей похилого віку за темою «Англійська граматика», «Лексика в
англійській мові» та «Моє улюблене блюдо».
Музейна справа
В обласному художньому музеї відбулося відкриття чергової персональної виставки
заслуженого художника України Олександра Гуменчука “Дерево Життя”. Привітати митця
завітало багато друзів, колег, студентів та поціновувачів його мистецтва, серед яких:
мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко, викладач кафедри дизайну ХНУ Ірина
Баннова, художники Володимир Грищенко, Микола Мельничук, Оксана Мазур та ін. З
музичним поздоровленням виступив молодіжний фольклорний гурт “Ладовиці”. Митець
представляє на розсуд глядачів свою інтерпретацію образів та споминів, пов’язаних з

віковими світоглядними традиціями українського народу, що міцно переплелися з іншими
культурами та релігіями. Назва виставки не є випадковою, адже цей могутній символ, або як
його ще називають Світове Дерево, існувало майже у всіх давніх культурах і досі живе у
свідомості багатьох народів світу. Воно символізує саму структуру Всесвіту, зв’язок віків,
родин та поколінь. На розсуд представлено 20 полотен, які створені впродовж останніх років
в оригінальній авторській техніці. Звертаючись у своїх роботах до автентики та національної
ідентичності, художник не забуває і про вірування та культуру наших предків. А ще не
перестає повторювати, що картини – це діалог художника і глядача, за яким завжди останнє
слово. У день відкриття директор музею Лариса Чернова також презентувала календар на
2017 рік з творами із музейної колекції видатної української художниці Марії Приймаченко.
У січні експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї стала
ялинкова іграшка “Куля”. Колекція новорічних прикрас Хмельницького обласного
краєзнавчого музею налічує понад 250 предметів. Науковці надзвичайно вдячні мешканцям
міста, які за останні роки надали велику допомогу у її формуванні.

