Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини за
березень 2020 року
У зв’язку із заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» та на виконання доручення позачергового засідання
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Хмельницької обласної держадміністрації від 12.03.2020 року
призупинено роботу закладів. У всіх закладах культури обслуговування
користувачів перенесено в дистанційний режим засобами веб-сайтів, сторінок
у соціальних мережах, по телефонах.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека активно
популяризує дистанційні послуги: «Віртуальна довідка», «Електронний
каталог», «Електронна доставка документів», «Віртуальні виставки»,
«Повнотекстові видання бібліотеки», «Каталог електронних послуг для
громади у публічних бібліотеках області» (http://ounb.km.ua/index.php )
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка
узагальнила онлайн–ресурси, які допоможуть у виконанні завдань
дистанційного навчання та проведення дозвілля, електронні книги, а саме :
- «Віртуальна бібліографічна довідка. Об’єднана довідкова служба бібліотек
України»; «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників
бібліотек для дітей»; «Електронний анотований каталог періодичних видань
для дітей»,
«Письменники Поділля - дітям»; «Літературна карта
Хмельниччини», онлайн – читання казок «Казковірус для малят. Сезон 1»,
віртуальний флеш – бек «Літературні обрії Поділля: 40 років тому».
Хмельницький обласний краєзнавчий музей запровадив віртуальний
проект «Музейні мандри».
Хмельницька дитяча музична школа №1 імені Миколи Мозгового
отримала перемогу у дистанційному VI Міжнародному конкурсі- фестивалі
«Musical Pearls»(м. Одеса), де хор молодших класів «Срібні дзвіночки»
керівник Білик А.В., концертмейстер Нікіфорук Г.А. став лауреатом І
ступеня.
Бібліотечна справа
В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє,
пам’ятає і шанує людство. До них належить ім’я великого українського поета
Т. Г.Шевченка. До 206 – річниці від дня народження поета пройшло ряд
тематичних заходів , а саме:
- літературно-поетичний вечір "І лине над землею Шевченкове слово»
(ХОУНБ). В заході взяли участь: депутат Хмельницької міської ради Лев

Бірюк; письменник, професор, доктор філологічних наук, член Національної
спілки письменників та Національної спілки журналістів України Віталій
Мацько; письменники, члени Національної спілки письменників України
Анатолій Ненцінський та Любов Сердунич; Заслужений артист України
Олександр Топоринський; художник-емальєр, член Національної спілки
художників України, Лауреат обласної премії імені Т.Г. Шевченка Іван
Юрков; колекціонер «Кобзарів» Т.Г. Шевченка, житель міста Хмельницького
Олександр Гуцуляк; бард Леонід Мазур та студентська молодь міста. На
заході звучали вірші та пісні у виконанні О. Топоринського, А. Ненцінського
та Л. Мазура. Художник-емальєр Іван Юрков представив увазі присутніх
колекцію «Кобзарів», оздоблених в унікальних техніках емалі та фініфті.
Кожна книга в колекції Івана Юркова – це, шедевр. Аналогів подібного, за
словами майстра, не існує. Здивував присутніх колекціонер Олександр
Гуцуляк, який представив власну колекцію цінних та рідкісних «Кобзарів;
- пізнавальний проект Kobzar-fest на тему «Монументальна
Шевченкіана м. Хмельницького» (ОБЮ). Бібліотекарі разом з юними
читачами створили путівник по рідному місту та наносили на карту позначки
(топони) тих архітектурних об’єктів, що носять ім’я Тараса Шевченка.
Підійшовши до чергового об’єкта, що носить ім’я Великого Кобзаря, школярі
слухали історії їх створення. Учасники фесту дізнались про двоправнучатого
племінника Кобзаря Олександра Відоменка, який проживав у м.
Хмельницький займався дослідженням творчості Тараса Григоровича.
Бібліотекарі познайомили школярів з його книгами, які є в фонді бібліотеки .
Учасники заходу дізналися про те, що на території Національної
прикордонної академії ім. Б.Хмельницького у 2016 році встановлений
пам’ятний знак «Чужого научаємось, і свого не цураємось»;
- Всеукраїнський марафон дитячого читання «Єднаймо душі словом
Кобзаря» (ХОБД та бібліотеки для дітей області);
- обласне літературно-мистецьке свято “Іду з дитинства до Тараса”
(бібліотека для дітей Волочиської міської об’єднаної територіальної
громади) за участю Валентини Черноус, директора обласної бібліотеки для
дітей ім. Т.Г.Шевченка та Віталія Міхалевського - письменника,
громадського діяча, члена Національної спілки письменників України, голови
обласного об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Діти
виконали пісні, вірші, інсценівки за творами Великого Кобзаря;
-конкурс читців «Кобзарева струна невмира» (Гуківська ОТГ);
- акція «Ізяславщина читає Кобзаря» (Ізяславська ЦРБ). У виконанні її
учасників пролунали безсмерні твори великого сина українського народу. По
завершенню мистецької акції заступник голови районної державної
адміністрації Павло Ковальчук, голова районної ради Сергій Шлегель,
Ізяславський міський голова Валентина Корнійчук спільно з усіма присутніми
поклали квіти до пам’ятного знаку Тарасу Шевченку;
- поетичні читання «Добре і щире Тарасове слово» (Староушицька
ОТГ);

- поетичні онлайн-читання «Т.Г.Шевченко – перлина української поезії»
(Плужненська сільська бібліотека для дітей спільно з Радошівською
сільською бібліотекою для дітей Ізяславського району);
До Міжнародного жіночого дня проведено:
- концертно-розважальну програму "Свято для неї" (спортивнокультурний центр "Плоскирів");
- театралізований концерт "У пошуках Музи" (Хмельницький
академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького);
- мистецьку зустріч «З любов’ю до жінки. Чоловіки» (Хмельницький
обласний художній музей). В заході взяли участь вихованці Хмельницької
школи бойового гопака, студенти та викладачі Хмельницького музичного
коледжу ім. В. Заремби та поет Віталій Михалевський.
Ряд заходів проходили цього місяця під знаком Дня українського
добровольця, що відзначався 14 березня:
- ОБЮ спільно з Хмельницькою міською спілкою ветеранів
Афганістану, учасників АТО та волонтерів для старшокласників
ліцею № 15 проведено День українського добровольця – «Якщо не я,
то хто?». Запрошені на зустріч з читачами добровольці Євген та
Михайло розповідали старшокласникам, як зі студентської парти без
вагань пішли захищати Батьківщину. У складі батальйонів «Азов»,
«Свята Марія», «Айдар» зі зброєю в руках вони протистояли ворогу
на Сході. Завідуюча відділом Ірина Міщенко розповіла читачам про
події сучасної історії, коли тисячі відданих українських синів і дочок
прийняли рішення йти добровольцями на захист східних кордонів
нашої держави. Читачі переглянули відеофільми та слайд –
презентацію «День українського добровольця», в яких відображена
історія боротьби добробатів за рідну країну та виставку – інсталяцію
«Доброволець – герой сьогодення».
- у Хмельницькому міському Будинку творчості для дітей
пройшла зустріч з воїнами – добровольцями та волонтерами з
Хмельницького та Маріуполя, активістами громадського руху
«Межа безпеки» м. Маріуполя. На захід завітали легендарні
особистості: командир Чеченського батальйону ім. шейха Мансура,
Муслім Чеберлоєвський, ародний герой України, заступник
командира 8 – окремого батальйону Української добровольчої армії
«Аратта» Андрій Копичин. З прифронтового Маріуполя, оборону
якого забезпечують не лише підрозділи Збройних Сил України, а й
добровольні загони, прибув волонтер, ініціатор громадської
платформи «Межа безпеки», Юрій Тельбізов, який понад 20 років
опікувався сиротинцем Маріуполя, а нині - активний український
волонтер та хмельничанин, бард Ігор Білий.
До подолян зі словами вдячності звернулися: радник Хмельницького
міського голови з питань учасників АТО, ветеран російсько-української
війни Ігор Олійник, начальник управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради Словян Воронецький, .начальник

територіальної оборони м. Хмельницького і Хмельницької області Ігор Богун
та голова відокремленого підрозділу ГО «Дія» Валентина Базилюк.
З нагоди відзначення 100-річчя з дня народження Герася Соколенка в
Ізяславській центральній районній бібліотеці відбулася літературна
зустріч «Нескорений романтик нації». На зустріч завітали учні 10-Б класу
ЗОШ №5 з вчителем Оксаною Сахнюк. Під час спілкування читачі дізналися
про життя і творчість Герася Соколенка, читали його поезії. Бібліограф
Тетяна Гайдашук провела огляд матеріалів з книжкової виставки «Ми поети з
далеких провінцій над знаменами сонце несем» та представила присутнім
відео-презентацію книги Герася Соколенка «Мечів ніжнотонних яса».
У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці
відбулася презентація літературно-музичного збірника «Стакато дощу»
Наталії Мазур – подільської поетеси, піснярки, казкарки, членкині
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», літературної
творчої спілки «Елітер», Міжрегіонального поетичного клубу «Об’єднані
словом» (м. Івано-Франківськ), заступниці голови Дунаєвецького районного
літературно-мистецького об’єднання ім. Володимира Бабляка «Сонях».
На презентацію завітали ветерани Хмельницької обласної ради
організації ветеранів України, студенти Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії, Хмельницького торговельно-економічного коледжу та
усі ті, хто закоханий у поетичне слово, шанувальники сучасної української
пісні. Теплі слова та привітання для пані Наталії прозвучали від спілчан
Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України», Івана Пустового та пошановувачів творчості.
У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відкрилася перша
персональна виставка Валерії Музики - лауреата Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів, лауреата Всеукраїнської премії «Диво дитина»,
стипендіата Хмельницької міської ради. В експозиції виставки представлено
37 різножанрових робіт, виконаних в різних техніках – акриловий живопис та
акварель. Роботи Валерії створені протягом останніх 3-х років розкривають
етапи становлення та зростання юної художниці. Серед численних творчих
досягнень – робота «Кіт», яка перемогла в Італії та експонується зараз на
виставці у відомій картинній галереї Риму «Домус Романи». Голова журі
конкурсу Марко Карлоніо особисто відмітив талановиту українську
художницю. Привітати Валерію з відкриттям першої персональної виставки
завітали заступник Хмельницького міського голови Галина Мельник,
головний спеціаліст управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій Хмельницької ОДА Ніна Власюк, директор
обласної бібліотеки для юнацтва Тамара Таньчук, класний керівник,
однокласники, друзі та знайомі.
Різними бібліотечними заходами відзначено ювілеї: 125 – річчя від
дня народження Максима Рильського;. 90 – річчя від дня народження
української поетести Ліни Костенко; 60-річчя української письменниці
Світлани Талан; 210 – річчя від дня народження польського композитора
Федеріка Шопена.

МУЗЕЙНА СПРАВА
«Крим дивовижний…»: таку назву мала одноденна пересувна мінівиставка, яку до шостої річниці окупації Криму Російською Федерацією та
76-ої річниці депортації кримських татар злочинним сталінським режимом
співробітники Хмельницького обласного художнього музею провели у
Хмельницькій міській раді організації ветеранів України (в рамках музейного
проекту «Відкриті фонди»). До експозиції увійшли роботи членів
Національної спілки художників Мамута Чурлу, Олександра Демиденка,
Жоржа Матрунецького і Якова Басова.
В музейній галереї «квARTира» відбулося відкриття виставки «Всі
відтінки…Синій» (2020 – рік кольору в музейній галереї). Серія виставок
присвячена шести кольорам та їх відтінкам та акцентує увагу на властивостях
кольору і демонструє розмаїття колекції музею. В рамках виставки «Всі
відтінки…Синій» досліджуються прояви синього в живописі, графіці та
скульптурі, пропонуючи глядачеві зануритись в світ творчості видатних
українських художників. До експозиції увійшли твори: М. Мазура, Н.
Денисової, Є. Рахманіна, П. Марковича, М. Ліщинера, Б. Фірцака та інших.
Мистецький проект «Ранок з музеєм» скликав друзів і шанувальників,
залюблених у мистецтво. Цього разу до музею завітали учні початкових
класів ліцею №17. Інтерактивна екскурсія, весела музична руханка,
мультдесерт (анімаційні фільми про мистецтво) - створювали особливий,
піднесений настрій. З неприхованим задоволенням, жваво і весело діти
рухалися під час імпровізованого музичного флешмобу, фотографувалсь біля
музейної фотозони.
Хмельницький обласний літературний музей спільно з обласною
організацією Національної спілки письменників України підбили підсумки
обласного молодіжного літературного конкурсу, присвяченого 100-річчю з
дня народження Герася Соколенка. На церемонію оголошення його
переможців були запрошені учасники конкурсу, творчість яких журі
відзначило як кращу. Голова журі конкурсу поетеса Ольга Ткач підбила
загальні підсумки конкурсу, відзначила основні досягнення молодих
літераторів. Директор літературного музею, письменник Василь Горбатюк
вручив переможцям конкурсу грамоти відділу молоді та спорту обласної
держадміністрації, який виступав співучасником конкурсу.
Відбулася презентація книжки Галини Чумак «Осіннє багаття». До
книги входять і поетична, і прозова частини, які сповнені щирістю, глибиною
почуттів та оптимізмом, попри драматичний характер багатьох подій і явищ,
змальованих у ній. Автор книги – людина незвичайної долі, особливого
складу характеру й душі. Філолог за освітою, вона тривалий час очолювала
Донецький обласний художній музей. На її долю випали і трагічні події,
пов’язані з окупацією московськими загарбниками Донецька, і шлях
переселенки (нині вона мешкає під Києвом, працює в Національному
художньому музеї).

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва експонувалася
виставка фотографій Миколи Двужилова «Я бачив сніг». Автор виставки фотограф-аматор. Автор дуже любить зиму її «холодну» красу, любить
подорожувати на лижах лісами, полями. Але, на жаль, зими стає менше і
менше. Тому і народилась думка – поділитись своїми спогадами про зиму.
Театрально-мистецький
проєкт
«Свою
Україну
любіть!..»
реалізовувався одразу у двох залах музею історії міста Хмельницького. Він
об’єднав творчі зусилля митців різних жанрів. Зрима і незрима присутність
Великого Кобзаря стає найбільш концентрованою саме шевченківськими
днями. Дух українства витав у повітрі, звучав словами поезій та пісень на
вірші Шевченка, виголошував Шевченків заклик любити Україну з полотен
художників, графіків, з левкасів іконописців, з українських рушників
майстерних вишивальниць, та й навіть більше.
У етнографічній залі представлено постійну експозицію Шевченкіани
Михайла Омеляновича Андрійчука - члена Національної спілки художників
України, заслуженого художника України , графіка, Почесного громадянина
м. Хмельницького. Художник кілька десятиліть вивчав творчість та
біографію Тараса Григоровича Шевченка, створив безліч творів власної
художньої Шевченкіани. Частину зі своїх графічних робіт митець об’єднав у
серію «Шевченко на Поділлі», котра складається з семи офортів та розповідає
про подільську подорож Тараса Григоровича у складі археографічної
експедиції 1846 року та перебування його у Кам’янці-Подільському. В. о.
директора, зберігач фондів музею Вікторія Папонова розповіла про мету
мистецького проєкту «Свою Україну любіть!..» та запросила до вітального
слова начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради
Артема Ромасюкова. Пан Артем наголосив на важливості різнобічного
вивчення творчості Шевченка, яке завжди залишатиметься актуальним, та
висловив подяку Михайлові Андрійчуку за створення графічної подільської
Шевченкіани в експозиції музею історії міста Хмельницького, сім офортів з
якої він люб’язно передав у фонди музею на постійне збереження. Наукова
співробітниця музею історії міста Оксана Собко провела для присутніх
екскурс у подільську подорож Тараса Григоровича Шевченка.
У мистецькому залі музею громадське творче об’єднання «Хранителі
спадщини», під керівництвом Радимира Міляра, презентувало театральномистецький перформанс, обрамлений тематичною художньою виставкою, на
якій спільними зусиллями музею та «хранителів» впродовж березня
експонувалися понад 40 художніх робіт, об’єднаних тематикою багатогранної
творчості Великого Кобзаря. Частина художньої експозиції, об’єднаної
шевченківською тематикою, – з фондів музею та «хранителів» Серед них
роботи членів Національної спілки художників України Олександра
Антонюка, Михайла Андрійчука, Володимира Корнєва, Леоніда Бессараби,
Неллі Павлової. Пан Радимир, проводячи екскурсію експозицією, також
представив художню студію «Рефлекторний взаємозв’язок» та її керівника,
члена Хмельницької обласної організації Національної спілки художників
України Едварда Міляра. Студійці представили власну творчість на художній

виставці «Свою Україну любіть!» живописними полотнами Світлани
Мельничук та Едварда Міляра. Пан Едвард читав власні поезії, синтезійно
ілюструючи їх своїми живописними творами. Мистецьку зустріч прикрасив
неперевершений академічний спів провідної солістки Хмельницької обласної
філармонії, заслуженої артистки України, Фатіми Чергіндзії, яка виконала
вокально-музичні твори Мирослава Скорика на слова Шевченка «Якби мені
черевики» та «Зацвіла в долині» під акомпанемент завідувачки фортепіанним
відділом Хмельницького Музичного коледжу ім. В. І. Заремби Лариси
Полатайко. За участь у мистецькому проєкті «Свою Україну любіть!»
провідні хмельницькі виконавиці були відзначені подякою управління
культури і туризму Хмельницької міської ради.
Звучало Шевченкове слово поряд з художнім його ілюструванням.
Студійка «Хранителів спадщини» Ірина Стасюк прочитала вірш «Тополя»,
презентуючи власну художню роботу під однойменною назвою. Пані Ірина
декламувала того дня не лише поезії Тараса Григоровича, а й власні, адже
вона надихається саме синтезом мистецтв. Захоплення в учасників
мистецького зібрання викликала неймовірна енергетика викладача народного
вокалу Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» Тетяни Міцель, художньої
керівниці фольклорного ансамблю «Джерельце» та її юних вихованок, котрі
виконали впродовж дійства низку пісень на слова Тараса Шевченка. У
шевченківському дійстві взяла участь і «Музея» – вокальна група при
обласному літературному музеї (художній керівник Анжела Махмутова), яка
виконала пісню на слова Тараса Шевченка «Утоптала стежечку». Сучасний
український письменник і журналіст Анатолій Ненцінський прочитав
фрагменти з нової поеми «Видіння в Чорному квадраті» та подарував
музейникам авторську збірку поезії та прози «Побачення з собою», в
оформленні обкладинки якої використано художні твори заслуженого
художника України Михайла Андрійчука.
В актовій залі музею Миколи Островського, за ініціативи ГО
«Всеукраїнське військово-цивільне об’єднання «Бойове братерство України»
та ГО «Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО», відбулося
вшанування пам’яті загиблих героїв російсько-української війни і вручення
їхнім дітям срібних відзнак «Батьківське серце». У церемонії взяли участь:
Шепетівський міський голова Михайло Полодюк, заступник голови
Шепетівської РДА Сергій Пономарьов, заступник голови райради Петро
Капелюх, ветерани російсько-української війни, учні та вчителі шкіл,
представники ОТГ, родичі загиблих та небайдужі шепетівчани.
У арт-центрі Maslo відкрито виставку «Іншому собі» харківських
художників Євгена Світличного та Володимира Шапошникова. Живописні
твори, представлені на виставці, є художнім результатом багаторічної дружби
та співтворчості двох митців. На межі 1980—1990-х років і протягом 10 років
художники спільно створювали камерні та монументальні роботи,
трансформуючи процес творення мистецтва у гру в мистецтво. Автори
дописували свої ранні малюнки, нашаровували живопис, та відходили від
принципу індивідуального авторства.

Театрально-концертне життя.
Фестивалі.
У Хмельницькому завершився XI Міжнародний фестиваль камерної
музики «Хмельницький КамерФест», присвячений Героям Небесної Сотні.
Фестиваль проходив з 20 лютого по 03 березня. У фестивалі взяли участь
митці з Польщі, Австрії, Італії та академічний симфонічний оркестр
Хмельницької обласної філармонії, Галицький академічний камерний хор,
хор «Молодість» Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби,
чоловічий хор Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля»,
зразковий дитячий хор «Подільські солов’ї»; заслужена артистка України
Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), заслужений артист України Роман
Трохимук (тенор), лауреати Міжнародних конкурсів Володимир Дутчак (бас),
Христина Макар (сопрано) з м. Львів. Розпочався мистецький захід
безсмертним твором «Реквієм» Джузеппе Верді. Вибір був невипадковим,
адже музиканти та присутні в залі глядачі хотіли ще раз вшанувати тих, хто
віддав власне життя за Україну. Диригент-постановник цього могутнього
твору- маестро Лоренцо Кастріоту з Італії. У фінальний день прозвучала
симфонія – реквієм Богдани Фроляк «Праведна душе» на слова Тараса
Шевченка за участю академічного симфонічного оркестру Хмельницької
обласної філармонії – диригент Роман Ревакович (Польща), хору
академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», академічного
муніципального камерного хору; солістів: Степана Дробіта (барітон), Ольги
Абакумової (сопрано), Наталії Половинки (меца – сопрано, м. Львів).
У Хмельницькій обласній філармонії пройшли концерти:
- Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру «Заспівай
мені весною». Солісти: Марина Українець, Дар’я Сохрякова, Дарія Коневега,
Павло Дасюк, Інна Гласова. Художній керівник – Тарас Безнюк;
-гурту "Без обмежень". Новий альбом «#Мільярди» здивував звучанням,
піснями, задумами та відоображенням всього що є в серці кожного;
- учасника «Євробачення» - 2018 MÉLOVINА. Він презентував новий
альбом ØCTØPUS;
-Ірини Федишиної в рамках Всеукраїнського туру 2020.
Відбувся творчий вечір подільського поета-пісняра Миколи Дорожка
"Благословенна будь, Любове!" за участю заслужених артистів України –
братів Євгена та Вадима Гжегожевських, академічного ансамблю пісні і
танцю "Козаки Поділля" Хмельницької обласної філармонії, солістів: О.
Яринки, М. Насонової, Я. Гарманюка, О. Мишляковської, Т. Попик, О.
Бойчук, І. Керепко, Р. Ремінної, А. Мевша, М. Клишнатої, В. Николишиної,
О. Малінковської.
У
Хмельницькому
обласному
академічному
музичнодраматичному театр ім. М. Старицького пройшли покази:
- драми «Украдене щастя» за мотивами твору Івана Франка

- балету «Кармен-Сюїта» у виконанні прими-балерини Національної
опери України, судді шоу "Танці з Зірками" і кращої балерини України
Катерини Кухар;
- концерт диско - групи «Boney M».
Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся
семінар-практикум «Впровадження УДК» для працівників публічних
бібліотек області, які відповідають за обробку бібліотечного фонду. У заході
прийняло участь близько 40 фахівців з центральних районних, міських
бібліотек, центральних бібліотек об’єднаних територіальних громад.
Відкрила семінар директор бібліотеки Катерина Чабан, яка звернула
увагу на класифікацію бібліотечного фонду по УДК та ознайомила присутніх
з програмою заходу. В рамках роботи учасники прослухали лекціюпрезентацію «УДК – методика систематизації документів», тематичні
консультації провідних спеціалістів наукової бібліотеки – «Робота в
автоматизованій
бібліотечно-інформаційній
системі»,
«Організація
систематичної картотеки статей відповідно рубрик УДК», «Аспекти
створення описів та їх розташування в краєзнавчій картотеці та
систематичному каталозі статей згідно УДК», «Зміни в облікових
бібліотечних документах: щоденник роботи, сумарних книгах обліку
бібліотечного фонду». Здобуті знання закріпили на практичних заняттях.
На завершення семінару учасники обговорили питання організації роботи
центральних бібліотек в умовах децентралізації та поділилися практичними
навичками систематизації документів та формування фондів.
В смт Стара Ушиця пройшли тренінги в рамках просвітницького
проекту ТСН «Громади. Дорожня карта рішень». На воркшопах побувала
професійна команда тренерів, а саме: Ігор Семиволос – директор Центру
близькосхідних досліджень, співзасновник Української миротворчої школи
(УМШ), сходознавець, конфліктолог; Сергій Данилов – заступник директора
Центру близькосхідних досліджень, куратор проектів Української
миротворчої школи по Херсонській області, сходознавець, конфліктолог;
Дмитро Звонок – провідний експерт Центру близькосхідних досліджень,
куратор проектів Української миротворчої школи по Луганській області,
розробник соціально- моделюючих ігор, соціальний психолог; Тетяна
Лабухорська – голова ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» ULEAD, експерт з пошуку грантових програм для ОТГ і підготовці проектних
заявок на гранти, Павло Бабенко – експерт з розвитку туризму в ОТГ,
зокрема, зеленого туризму, засновник проектів «Amazing Ukraine» та
«Туристичні кластери».
Учасниками тренінгу були працівники апарату селищної ради на чолі з
головою громади Анатолієм Тимчуком, підприємці, представники
громадських організацій, запрошені гості з м. Хмельницький Алла Собко -

радник з комунікації Хмельницького Центру розвитку місцевого
самоврядування, Катерина Савчук – керівник Агенції регіонального розвитку
області, старший партнер юридичної компанії «Рудик та партнери» та
громадський діяч Наталія Рудик, Юлія Мазур - координаторка Всеукраїнської
ініціативи «Активна Громада» у м. Хмельницький, Сергій Толстіхін – експерт
з організації маркетингу інформаційно – аналітичного Центру компетенцій
галузі сільського туризму та активні жителі громади з різних населених
пунктів. Модератори: Ігор Семиволос, Дмитро Звонко, Сергій Данілов разом з
учасниками визначили існуючі ресурси громади, які потрібні для подальшого
розвитку, розробили план діяльності на поточний рік; Тетяна Лебухорська
розповідала учасникам про зміст проектної заявки, її структуру, проблеми
громади, які можна вирішити за допомогою проекту. Під час воркшопу
учасники визначили основні проблеми Староушицької громади та спробували
написати проект для вирішення декількох з них; Павло Бабенко навів приклад
успішної співпраці громад і бізнесу у сфері розвитку туризму. Учасники
розглянули приклади цікавих туристичних продуктів.
Марія Юзлова, заступник директора з наукової роботи музею Миколи
Островського, відвідала музеї Німеччини під час навчальної подорожі по
обміну досвідом, яка відбулася за грантової підтримки «House of Europe»,
Гете-Інституту та посольства Німеччини в Україні. Під час подорожі було
відвідано три міста, десять музеїв, проведено семінари-зустрічі та
налагоджено професійний діалог з німецькими колегами. Це була перша
навчальна подорож до Німеччини для професіоналів музейної справи, яка
підтримується грантом на конкурсній основі. Музейниця вивчала структуру,
фінансування, форми та методи роботи відвідуваних музеїв, а також їх
проблеми та труднощі. Особливу увагу приділили питанням реформування
музеїв Німеччини, зокрема, роботі над концепцією, пошуку місії та побудові
сучасної експозиції. Враховуючи те, що музей Миколи Островського
знаходиться в процесі зміни назви, профілю та концепції, отриманий досвід є
своєчасним, а колеги з музеїв «Меморіал Штазі», «Меморіал Бухенвальд» та
військовий музей Бундесверу погодилися до подальшої співпраці та надання
консультацій у питаннях «складної» історії та написання концепції.
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