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Культурно-мистецьке життя краю
***
Хмельниччина прийняла естафету всеукраїнської акції “Спільне бажання
мільйонів сердець збудує щасливу країну”.
На майдані Незалежності у Хмельницькому 9 серпня відбулася Всеукраїнська
культурно-мистецька, патріотична акція під назвою “Спільне бажання мільйонів
сердець збудує щасливу країну”. Вона розпочалася 31 липня поточного року в м. Дніпро,
пройде в усіх обласних центрах країни і закінчиться на День Незалежності у прифронтовому
місті Покровськ Донецької області. Усі охочі мають можливість долучитися до головного
меседжу організаторів – 15-річної художниці з прифронтового міста Покровськ Донецької
області Лілії Дорошенко та ГО “Ти не один” – “Спільне бажання мільйонів сердець збудує
щасливу країну”.
У ході акції художники представили свої картини для продажу, серед яких – роботи
Лілії Дорошенко. Частину коштів, які отримають за картини, буде перераховано на лікування
воїнів АТО. До акції під гаслом “Мистецтво лікує” приєдналися і подільські майстри –
дорослі і маленькі. Роботи представили народний майстер України Ніна Гончарук та
вихованці мистецьких шкіл обласного центру. За підсумками акції буде подано матеріали
для реєстрації в Національному реєстрі Книги рекордів України.
***
В рамках святкування Дня Державного Прапора та 26-ї річниці Незалежності
України на Майдані Незалежності м. Хмельницького відбулася низка заходів. Зокрема:
 23 серпня на Майдані Незалежності відбулися урочистості з нагоди підняття Прапора
України. Почесне право підняти Державний Прапор надали сержанту НАДПСУ
Самохвалову Олександру Володимировичу, учаснику АТО, який виконував бойові завдання
охорони та оборони державного кордону.
Присутні свята, серед яких були представники управлінь та відомств, громадських
організацій, закладів культури та мистецтва області, депутати, духовенство, громадськість
міста, виконали Гімн України. Після урочистих промов керівників області та міста відбулося
покладання квітів до меморіальної стели загиблим Героям Небесної Сотні та воїнам АТО;
 в рамках святкування Дня Прапора Хмельницький обласний науково-методичний
центр культури і мистецтва провів обласний фестиваль хорів ветеранів війни та праці «Тобі,
Україно, пісенний наш скарб».
Фестиваль проходив вже девятий рік поспіль. Цього річ у ньому взяли участь 648
учасників у складі 24 хорових колективів з 15 міст області. Учасники фестивалю
представили по два твори, тематика яких була присвячена 26-й річниці Незалежності
України.
 24 серпня на Майдані Незалежності розгорнулося наметове містечко, де усі райони та
міста області презентували місцеві традиції та здобутки, оформлені у вигляді «Української
хати». Вздовж прилеглих вулиць розмістилася виставка-ярмарка художніх виробів майстрів
декоративно-прикладного мистецтва «Барви Хмельниччини», а родзинкою стала виставка
старовинного одягу, рушників та предметів побуту «Скарби подільської скрині»,
організована Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва, в
рамках якої відбувся концерт кращих фольклорних колективів та презентація ними
традиційного місцевого вбрання.
 Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека на Майдані Незалежності
представила увазі глядачів книжкову виставку «Кращі книги незалежної України у фондах
обласної універсальної наукової бібліотеки» презентацією інноваційних послуг бібліотеки
для громади. Учасникам та гостям загальнообласного святкування представили кращі зразки

вітчизняної літератури, яка вийшла за роки незалежності України. Крім того, було
представлено 25 кращих інноваційних послуг сучасної бібліотеки, які надаються
відвідувачам у бібліотеках області: онлайн-екскурсії та веб-конференції, розвиток
регіонального туризму, інтерактивні ігри, правове консультування, послуги електронного
урядування, майстер-класи, доступ до електронних ресурсів та баз даних тощо. Всі бажаючі
могли ознайомитись з досвідом роботи бібліотек області щодо співпраці з місцевими
громадами, реалізованими проектами та виданнями методичного характеру бібліотеки;
 Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва на Майдані Незалежності представила
увазі жителям та гостям міста книжкову експозицію «Під українським небокраєм книгу
люблять і читають». Бібліотекарі розповідали всім охочим про новинки підліткової
літератури, нові бібліотечні послуги, цікаві книжкові колекції, краєзнавчі видання.

До 26-річчя незалежності України в Хмельницькій обласній універсальній
науковій бібліотеці, бібліотеках області та закладах культури відбулося:


у Хмельницькій обласній філармонії відбувся обласний фестиваль хорових
колективів, який цього року носить назву “Тобі, Україно, пісенний наш
скарб”. Фестиваль проходить вже дев’ятий рік поспіль. У ньому беруть участь
24 хорових колективи, у складі яких є ветерани війни, ветерани праці, діти війни,
ветерани військової служби та правоохоронних органів, з 15 районів та 5 міст
області. Всього учасників 648 чоловік.
Мета обласного фестивалю хорових колективів – популяризація хорового
мистецтва, підвищення виконавської майстерності хорових колективів та їх ролі
у національно-патріотичному вихованні молоді.
Учасники фестивалю представили по два твори, тематика яких присвячена
26-й річниці незалежності України. За результатами фестивалю хорові колективи
отримали дипломи про участь у фестивалі, подяки та подарунки;



у Меджибожі пройшов етнофестиваль “Український Меджибіж 2017″ та
великий мотозліт на честь 100-річчя Української Народної Республіки і 26-ї
річниці Незалежності України. Оновлений формат історичного фестивального
руху успішно продовжує давні традиції Меджибізької фортеці. Про це свідчать
позитивні відгуки учасників “Українського Меджибожа”, ентузіазм
реконструкторів і артистів, що брали в ньому участь, а головне – захоплення
кількох сотень відвідувачів, туристів та екскурсантів, що завітали до Меджибожа
25-27 серпня 2017 року.
Фестиваль продемонстрував різноманітність та яскравість історичного та
культурного спадку України і Подільського краю. Програма видовищ, музичних
виступів та незвичайних екскурсій не залишила байдужими гостей фортеці, які
приїхали сюди на святкові дні.
Родзинкою пізнавальної програми фестивалю і мотозльоту була поїздка
великої мотоколони до поля Пилявської битви. Там, на кургані, який
споруджено у пам’ять про переможну битву Богдана Хмельницького, відбулася
й вікторина, призом у котрій була символічна гетьманська булава;



у Хмельницькому художньому музеї експонувалася виставка робіт з музейної
колекції “Петро Гончар: безперервність традиції”. Під час виставки можна
було насолодитись дивовижним світом наївного мистецтва живописця,
художника-монументаліста, генерального директора Національного центру
української культури “Музей Івана Гончара”, музеєзнавця Петра Гончара;



у галереї «На Проскурівській» Хмельницького обласного художнього музею
відбулося відкриття виставки «Революція душі України» Віктора Куби зі
Старокостянтинова. В експозиції представлено 11 живописних творів та 11
монотипій.
Яскраво-експресивні і темно-напружені полотна колористичним емоційним
виром пропонують глядачеві зануритись у самобутній світ живопису.



в міському сквері ім. Т. Г. Шевченка Хмельницькою обласною універсальною
науковою бібліотекою організовано патріотичну акцію «Єдина Україна –
єдиний народ», приурочену до Дня Незалежності України.
В рамках акції організовано низку інтерактивних, патріотичних
заходів: патріотичний флешмоб «Свою Україну любіть!» за участю читачів
бібліотеки, відвідувачів скверу та колективу бібліотеки; творчу майстерню
«Патріотичний Хенд Мейд», під час якої бажаючі мали можливість навчитись
плести жовто-блакитні браслети із стрічок, які на сьогодні є актуальними серед
молоді, а також в патріотичних кольорах розмалювати футболки.
До уваги громадян було представлено книжково-ілюстративну виставку «Ти
будеш жити Україно! Країна щастя і добра», на якій експонувались кращі
видання незалежної України.
Наймолодшим відвідувачам було запропоновано намалювати свою щасливу
Україну такою, якою вони її бачать. На малюнках були зображені квіти, веселка,
голуб миру, серце, щаслива мама з малюком. Також діяла фотозона, в якій гості
із задоволенням фотографувались на згадку про свято та приємно проведений
час.
Фестивалі

***
В рамках міжнародного фестивалю “SANREMOJUNIOR – УКРАЇНА” стартував
обласний відбірковий тур конкурсу дитячої творчості “Яскраві діти України” в районах
та містах Хмельниччини.
Метою конкурсу є національно-патріотичне виховання, популяризація української
народної та естрадної пісні, виявлення юних талановитих виконавців та виховання у молоді
художнього смаку та поваги до мистецтва.
***
В обласному центрі до Дня пасічника вдруге відбувся триденний фестиваль меду
«Медовий Спас». Традиційно медовиків привітали «Парадом бджілок». Цілющими
трав’яними чаями гостей пригощали працівники музею історії міста Хмельницького. Заодно
знайомили зі стародавніми українськими подільськими одностроями з експозиції музею.
Бібліотекарі ЦБС та інших міських книгозбірень на імпровізованих пасіках і
«Бібліотеках на галявині» запрошували на читання під відкритим небом, ігри та вікторини,
книжкові фотосесії, конкурси малюнків. Вздовж алей пропонували розмаїття виробів
майстри декоративно-прикладного мистецтва.
Цього річ мед та різноманітну продукцію бджільництва на фестивалі представили до
десятка пасічників з міста й області. Хмельничани та гості міста мали змогу скуштувати,
придбати чи просто познайомитися зі смачною та корисною медовою продукцією: різними
сортами меду, пилком, медовухою, медовим квасом.

Музейна справа
***
15 серпня в музеї М. Островського у Шепетівці розпочала свою роботу VI
Всеукраїнська школа майстерності для творчих людей з особливими потребами.
Насичена програма Школи була спрямована на видання дитячої збірки, тому усі заняття
містили професійні поради від викладачів: як написати цікавий твір для дітей, створити
цікаву ілюстрацію, що вабила б дитяче око, які «підводні камені» можуть очікувати на
авторів під час роботи. Кожен викладач школи майстерності, як справжній митець своєї
справи, намагався порадити, показати і навчити найважливішому та найцікавішому у своєму
курсі.
Із захопленням учасники зустріли щойно виданий мистецький альманах, який вмістив
роботи учасників за всі минулі роки проведення Всеукраїнської школи майстерності.
По звершенні занять, які тривали три дні, на учасників чекала розважальна програма:
екскурсії музеєм, музейний інтерактив «Знайомство через предмет», театралізоване свято
«От і Спас – йде вже літечко від нас!», творчий вечір поетів Леоніда Жмурка та Сергія
Доскача.
***
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї експонується виставка «Ми
пам’ятаємо…», присвячена трагічним подіям на сході нашої країни. Експонати,
представлені на виставці, привезені з місць бійових дій у зоні АТО бійцями, волонтерами та
членами громадських організацій. Музейна колекція постійно оновлюється новими
предметами.
***
У Хмельницькому обласному художньому музеї експонувалася виставка «Українське
мистецтво другої половини XX ст. – XXI ст.: полістилізм». На виставці представлено 233
твори живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. Експозицію було
представлено у чотирьох залах музею, кожен з яких представляв окремий розділ:
«Соцреалізм: свобода і несвобода вислову», «Неофольклорна хвиля – феномен українського
мистецтва 1980-1990-х років», «Полістилізм сучасного мистецтва», «Змістовність
абстрактного живопису».
Бібліотечна справа
***
Тісна співпраця Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва з молодіжними
громадськими організаціями сприяє реалізації цікавих для молоді міста і області творчих
проектів. Так, 11-13 серпня разом з громадською організацією “Молодь за краще майбутнє”
та театральною групою ”EXPERIENCE” організовано школу акторської майстерності
“SHARM”, до роботи якої залучались активні та креативні молоді люди, читачі бібліотеки.
Триденна програма школи була надзвичайно насиченою. Відбулись тренінги з розвитку
творчих здібностей та психологічне тестування, які провели члени громадської організації та
фахівці бібліотеки.
***
Напередодні нового навчального року фахівці Хмельницької обласної універсальної
наукової бібліотеки взяли участь у засіданнях методичних об’єднань вчителів
загальноосвітніх шкіл міста. В ході проведення заходів обговорювалися теми співпраці
бібліотеки та навчальних закладів в контексті сучасних вимог національно-патріотичного
виховання молоді, презентовано бібліотечні послуги на допомогу навчально-виховному
процесу та ознайомлено з новинками літератури. Окрім цього:
 працівники абонемента під час зустрічі з вчителями початкових класів
ознайомили фахівців з новою літературою по педагогіці: сучасні методи та








прийоми навчання, використання на прикладі розробок уроків з математики,
української мови, читання;
на базі Хмельницької гімназії № 1 педагогів-організаторів проінформовано про
роботу клубів за інтересами, які працюють на базі бібліотеки, зокрема діяльність
DOCU-клубу. В ході розмови вчителям було запропоновано ряд документальних
кінострічок із колекції Міжнародного кінофестивалю Docudays UA;
в читальному залі гуманітарного профілю відбулося засідання методичного
об’єднання вчителів історії та права шкіл міста, педагогічним працівникам була
презентована книжково-ілюстративна виставка «Ти будеш жити, Україно, країно
щастя і добра!» (до 26-ї річниці проголошення незалежності України та до Дня
Державного Прапора України) та проведено огляд нової краєзнавчої літератури,
яка буде дієвим помічником вчителю у забезпеченні навчально-виховного
процесу;
для вчителів образотворчого мистецтва здійснено огляд літератури за темою
«Розвиток творчого мислення засобами живопису», під час якого висвітлено
методичну літературу, альбоми та періодичні видання.
на базі НВК № 10 вчителям інформатики міста було презентовано нову науковометодичну літературу з питань впровадження інтерактивного навчання в
освітній процес та використання інтерактивних технологій на уроках
інформатики.
Бібліотечні заходи,
книжкові виставки, огляди літератури в Хмельницькій ОУНБ

***
В бібліотеці відбулася обласна краєзнавча академія «Мелетій Смотрицький –
письменник – полеміст, учений і патріот» з нагоди 445-ї річниці з дня народження. В
рамках наукового зібрання відбулося обговорення проблемних питань біографії Мелетія
(Максима) Смотрицького, здійснено спробу висвітлення його ролі в становленні і розвитку
української мови та культури; зосереджено увагу на релігійних та просвітницьких поглядах
Мелетія Смотрицького. У заході взяли участь: науковці, архівісти, освітяни, працівники
закладів культури та представники ЗМІ.
***
15 серпня у секторі літератури з питань сільського господарства проведено День
корисних порад «Здорова пасіка бджіл не втрачає» (До Дня пасічника).
В рамках заходу відвідувачі мали змогу ознайомитися з літературою, яка розкриває
найпоширеніші види бджолиних хвороб та їх симптоми, які допоможуть вчасно визначити
проблеми зі здоров’ям у маленьких трудівниць.
На
сторінках
періодичних
видань
«Бджоляр»,
«Пасіка»,
«Український
пасічник» наведено практичні поради бджолярам щодо сучасних методів профілактики та
лікування бджолиних хвороб.
***
Відбулася презентація фотовиставки Олексія Фурмана «Життя після
поранення». Життя після поранення – це проект про молодих українських військових, які
отримали важкі поранення під час війни з проросійськими сепаратистами і регулярними
військами Російської Федерації на Донбасі і адаптуються до мирного життя після повернення
додому.

***
В рамках літнього читального залу відділом мистецтв було проведено виставкузнайомство: «Загадка на ім’я Валерія Заклунна», до 75-річчя від дня народження
української актриси театру і кіно. Читачі мали змогу ознайомитись з біографією видатної
жінки, переглянули книги та періодичні видання, які розповідають про Валерію Заклунну.
***
Бібліотекою підготовлено віртуальну музичну виставку-панораму «Золоте вітрило
української пісні», присвячену популяризації творчого доробку української співачки Софії
Ротару та з нагоди 70-річчя від дня її народження. На виставці представлено матеріали про
біографію співачки, її творчі здобутки, співпрацю з іншими виконавцями, музикантами та
композиторами. Під час презентації звучатимуть композиції: "Червона рута", "Хуторянка",
"Одна калина", "Меланколие" та інші. Крім того, підготовлено кавери різних виконавців на
знайомі пісні "Я ж його любила", "Край, мій рідний край" та інші.
Діяльність клубів за інтересами, що діють при ХОУНБ
***
Відбувся перегляд та обговорення відомої кінострічки американського режисера
Стенлі Кубрика «Космічна Одісея 2001». Волонтер Корпусу Миру Алан Янг вніс значні
пояснення до змісту картини та обговорив з учасниками клубу розмовної англійської мови
окремі найцікавіші фрагменти фільму.
***
Відбулося чергове Skype-консультування громадян з віддалених населених пунктів
за участю юристів ГО "Подільська правова ліга", Хмельницького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги та Національної поліції України.
Цього разу консультанти надавали юридичну допомогу жителям Віньковецького
району. Під час Skype-консультування громадян цікавили питання переоформлення
нерухомості, з житлового в комерційне, набуття права власності на майно нажите у
спільному проживанні, розірвання договору земельної оренди, приватизації землі, надбавка
до пенсій та інші.
В ході Skype-консультування відбувся перегляд документальної стрічки режисера
Романа Бондарчука "Нові герої" із колекції Міжнародного кінофестивалю Docudays UA.
Після перегляду відбулося обговорення проблем, які піднімалися у фільмі та є актуальними
для мешканців усіх населених пунктів України на даний час. Юристи та представники
органів державної влади проконсультували жителів сільських населених пунктів щодо
дотації на здане молоко та створення кооперативу у сільській місцевості.
Піднімалися також питання оформлення субсидії, виплати аліментів, продажу власності.
Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
***
На базі регіонального тренінгового центру для бібліотекарів (РТЦ) Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки проведено цикл тренінгів для спеціалістів
центральних районних та міських бібліотек області на тему “Використання електронної
системи
моніторингу
публічних
бібліотек.
Робота
з
таблицями
Excel”.
Учасники тренінгу навчилися працювати у табличному редакторі Microsoft Excel:
створювати таблиці, формувати дані, оформлювати їх за кольором, стилем, працювати з
формулами, аналізувати дані, максимально зменшувати розмір файлу Excel та інше.
Особливу увагу було приділено використанню власних даних із електронної системи
моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ECMаP) та створенню таблиць із
власними даними в програмі Excel. Учасники практично спробували завантажувати таблиці з

ЕСМаР, редагувати і вносити дані по декількох однотипних листах книги Excel; та
використовувати в повсякденній роботі.
***
30 серпня Хмельницькою обласною радою спільно з Хмельницьким відокремленим
підрозділом установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» та Хмельницьким
обласним науково-методичним центром культури і мистецтва було проведено одноденний
семінар для керівників сфери культури об’єднаних територіальних громад
Хмельницької області.
Під час семінару учасники обговорювали шляхи забезпечення максимально
ефективного функціонування клубних закладів з метою вирішення потреб громади. Окремо
учасникам заходу було презентовано доповіді директорів обласної та міської публічних
бібліотек стосовно кращих практик та перспектив роботи бібліотек Хмельниччини в умовах
адміністративно-територіальної реформи. Крім того, під час обговорення учасники семінару
обмінялися досвідом діяльності щодо розвитку своїх закладів, піднімали питання про
можливості залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг,
благодійництва, грантових програм.

