Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів
та неопублікованих документів
за травень 2020 року)
У зв’язку із запровадженням на території України заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на період із 17 березня по 22
травня 2020 року припинилося проведення масових заходів. Мистецькі заходи
проходять в онлайн-режимі.
Вихованки Хмельницької дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового
Анастасія Тарадай та Божена Мельник стали лауреатками першої та другої
премій на Міжнародному дистанційному онлайн-конкурсі юних піаністів «Lviv
Kawai Quarantine-2020». Організатор конкурсу – Львівська дитяча школа
мистецтв № 5. Успіх прийшов і до учнів Нетішинської школи мистецтв. Так,
лауреатом I премії стала Хвостова О. (3 категорія), лауреати II премії –
Старкова Є. та Редька П. (2 категорія), лауреати III премії – Мізгірьов С. (2
категорія), Резванова М. (3 категорія).
Свято гаївок «Ладовиці - 2020» у Хмельницькому пройшло дистанційно
за участю фольклорних гуртів «Ладосвіти» ХДМШ № 2, «Ладовиці», ГО
«Відродження традицій Поділля» під керівництвом Ірини Телюх. Деталі-за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=023lZ3UaxFA&fbclid=IwAR25KwV7wt5_zuGPYDJq
6o1A6XCbgy3wg96zF6tGZ4AvF7yQQAqtvA5Atyk.

До Дня слов’янської писемності і культури створено відеопрезентацію
«Творці слов’янської культури» (Хмельницька ОУНБ). Детальніше:
Докладно http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_21_1/2020_05_21_1.php
Експонувалася виставка живописних та графічних робіт лауреатів
Шевченківської премії Івана-Валентина Задорожного та Євгена Безніска,
заслуженого художника України Михайла Андрійчука і заслуженого діяча
мистецтв Казахстану Сергія Кукурузи, на якій представлено діячів української
культури – Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка (Хмельницький
обласний художній музей).
Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm/posts/1612258282260206?__tn__=K-R
До Дня героїв Хмельницька міська рада започаткувала проєкт «Герої –
серед нас». Його мета – розповісти громаді про тих, хто повернувся з війни на
сході країни. Розміщена інформація та відео про сімох земляків.
Детальніше : https://khm.gov.ua/en/node/20029.
Музей історії міста Хмельницького розгорнув на вулиці Проскурівській
інформативну експозицію банерів «Люди свободи», присвячену Героям
України ХХ століття. Детальніше: https://www.facebook.com/uamimh/
Бібліотеки Хмельницької міської ЦБС провели читання вголос книги
пам’яті «Ти – Герой України» заслуженої журналістки України С. Старостіної
Деталі: https://kult.km.ua/news/view/.
До Всесвітнього дня вишиванки хмельничани долучилися до флешмобу
#Вишиванка2020. Протягом 20-22 травня хмельничани викладали свої фото у
національному вбранні у соцмережах з хештегом. Переможницею в

конкурсному відборі кращих фото стала Вікторія Бурковська, яка отримала
сертифікат на професійну фотосесію від талановитої Катерини Кушнір, а 30
найоригінальніших світлин будуть представлені на виставці в Хмельницькій
міській раді напередодні Дня Незалежності України.
Детальніше: http://khm.gov.ua/uk/content/vyznacheno-peremozhcya-konkursu-vyshyvanka-2020
У музеї історії міста Хмельницького влаштували експозицію українських
народних одностроїв, ляльок-мотанок та тематичних картин просто неба на
вулиці Проскурівській. Перехожі милувалися багатством кольорів вишиванок,
віночків, хусток, крайок, фартухів і прикрас. Деталі за посиланням:
https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-istoriyi-mista-vlashtuvav-vystavku-vyshyvanok-na-proskurivskiy

До Всеукраїнського флешмобу «Код єдності» приєдналися заклади
культури області, створено відео презентації з хештегом #КодЄдності у мережі
Фейсбук.
До Дня Європи в області пройшла низка культурних та мистецьких
заходів, серед яких: віртуальне знайомство із країнами Європи, віртуальні
виставки «Книги Європейських авторів – це книги для роздумів» та
«Літературний квиток до Європи», вікторина «Навколо ЄС» (Хмельницька
ОУНБ), обласна онлайн-вікторина «Що ти знаєш про Європу»( Хмельницька
ОДБ), мініконцерт онлайн з нагоди відзначення Дня Європи в Україні
(Хмельницький драматичний театр), рок-кавер гімну Європи (Хмельницька
обласна філармонія), мінівиставка живописних робіт «Європейські столиці
Миколи Осєнєва» (ХОХМ), вікторина «Що ми знаємо про країни Європи»
(Хмельницький обласний краєзнавчий музей).
До Дня пам’яті та примирення, 75-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні у закладах Хмельниччини проходили заходи онлайн:
віртуальна книжкова виставка «Подвиг. Перемога. Пам’ять» (Хмельницька
ОУНБ); онлайн-читання поезій «Ми пам’ятаємо» (Теофіпольська ЦРБ) та вірша
Сергія Жадана «Що ти будеш згадувати про ті часи» (Хмельницький
драмтеатр); книжкове бієнале «Книги про Другу світові війну, які можуть
вразити» (Віньковецька ЦРБ); експонувалася виставка листів-трикутників
«Безмірна любов крізь II світову» (музей Проскурівського підпілля); відеоурок
мужності «Пароль мужності» (ХОДБ); віртуальна мінівиставка живописних
творів з колекції музею (ХОХМ).
Бібліотечна справа
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
Кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» Хмельницької ОУНБ
долучився до онлайн-зустрічі для модераторів DOCU/КЛУБів. Здійснено
перегляд фільму режисера Олексія Радинського «Колір фасаду: синій»,
воркшоп «Проведення модерованого обговорення фільму з фокусом на
громадському активізмі та адвокаційних діях» від керівниці проєкту Алли
Тютюнник та обговорення щодо ролі громадських активістів у суспільнополітичному житті країни,
Учасники розмовного клубу ресурсного центру «Вікно в Америку»
Хмельницької ОУНБ провели низку зустрічей онлайн з американською

волонтеркою Ешлі Емерсон, обговорювали культові американські стрічки та
особливості їх перегляду в кінотеатрах США, свята 9-го травня в Америці,
здійснили віртуальний екскурс куточками штату Арізона, грали у гру з
альтернативним вибором «Would you rather...».
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_10_2/2020_05_10_2.php
Відкрито новий сервіс для користувачів – «Електронна бібліотека
Хмельницької ОУНБ». Фонд бібліотеки складають копії власних видань
бібліотеки, копії видань, подарованих правовласниками, скан-копії раритетних
краєзнавчих видань з фондів бібліотеки. Ресурс розміщено на платформі
DSpace, що дає можливість багатоаспектного пошуку за назвою видання,
авторами, роком видання, в окремих колекціях.
Інтернет-адреса бібліотеки: http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080.
Під час карантину працівники бібліотеки створили у facebook сторінку
«Віртуальний музей Хмельницької ОУНБ» з метою пошуку інформації та
цікавих фактів з історії бібліотеки та підготовки до відзначення 120-річчя.
Детальніше: https://www.facebook.com/groups/560131414886060/
Бібліотека провела обласне дослідження «Бібліотечне обслуговування
мешканців громад: складові успіху», головна мета якого – вивчення стану
забезпечення населення ОТГ області якісними бібліотечними послугами та
кадрового потенціалу. Дослідження було проведене за допомогою програми
Google form у інтернет середовищі, в якому взяли участь 622 респондентів –
відвідувачів публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад
Хмельницької області та 338 респондентів - працівників публічних бібліотек
об’єднаних територіальних громад області.
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
До 159-ї річниці перепоховання Кобзаря відбулися Шевченківські
читання онлайн у режимі конференції на платформі Zoom. У читаннях взяли
участь 55 дітей з 23 бібліотек Хмельниччини. Детальніше на веб-сайті:
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1173.
Для вихованців студії творчого розвитку та дозвілля «Мері Поппінс»
заняття проводяться в онлайн-режимі. Дітвора отримувала завдання від свого
керівника в прямому ефірі щотижня у вівторок та четвер. Малята надсилали
свої творчі роботи, а комунікативний зв’язок батьки вихованців здійснювали
через групу у вайбері.
Продовжує діяти проєкт «Казковірус» з голосного читання казок
дорослими для дітей. Усі відео розміщені на сайті та сторінці бібліотеки в
соцмережі Facebook.
Бібліоліцей «Моя історія свята» продовжує знайомство з визначними
особистостями нашої країни. Цього разу на занятті діти ознайомилися з життям
і діяльністю П. Сагайдачного.
Докладно:https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1166#gsc.tab
=0

Бібліотекою проведено онлайн-презентацію проєкту «Особлива книга для
особливих дітей» у режимі конференції на платформі Zoom. Ініціаторами

заходу стали педагоги Петрівського району, що на Кіровоградщині. Разом з
автором повісті «Метелики в крижаних панцирах» Оксаною Радушинською
презентовано напрацювання бібліотеки. Учасники конференції дізналися про
деталі створення культурного продукту, особливості реалізації заходів проєкту
за підтримки Українського культурного фонду.
Детальніше :
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1165.
Бібліотечними закладами відзначено ювілеї українських літераторів: 125річчя від дня народження українського письменника Тодося Осьмачки та 120
років від дня народження Юрія Липи.
Фестивалі. Театрально-концертне життя
Театральна студія «Терен» з міста Славути взяла участь у
Міжнародному театральному Інтернет-конкурсі «Teatr. Net», який організували
культурно-мистецький проєкт «Theatre Day Fest» та наймасштабніший в країні
фестиваль українського театру – «День театру», у двох номінаціях –
«Аматорський театр» та «Режисерська робота».
16 травня стартував четвертий Кам'янець-Подільський Міжнародний
кінофестиваль «Бруківка» онлайн. Цього року фестиваль короткометражок
отримав назву «КіберБруківка 2(4)20». На фестиваль було надіслано 3 034
роботи із 110 країн світу, серед яких 70 із України. Журі вибрало 45 робіт у
таких категоріях: «Український професійний короткометражний фільм»;
«Український аматорський короткометражний фільм»; «Короткометражний
фільм у жанрі кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика»;
«Міжнародний короткометражний фільм»; «Короткометражний фільм до 60
секунд»; «Короткометражний фільм, який знято під час пандемії COVID-19»..
Про результати кінофестивалю можна дізнатися за посиланням:
https://www.brukivkafest.com/.

Хмельницький
академічний
муніципальний
камерний
хор
організував online-концерт «Подих часу». Художній керівник та головний
диригент – заслужений діяч мистецтв України Ігор Цмур. Звучали музичні
твори у виконанні солістів Олени Антонюк, Ірини Гоби, Миколи Авдєєва,
Катерини Хлебан, Володимира Афіцького та Катерини Максимчук.
Переглянути можна за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ALlv1VmPiD8&feature=youtu.be.
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького на каналі You tube пройшли:
- трагікомедія «Квартет для двох»;
- вистава-казка «Лускунчик»;
- вистава «Аза 2011»;
- комедія «Стрибок у постіл»;
- вистава «Майська ніч»;
- вистава «В ніч під Івана Купала;
- музична казка «Велике жабеня»;

- музична комедіяна у 2 дії «Моя дружина брехуха»;
- музична комедія «Дуже проста історія»;
- хореографічна казка «Червона шапочка та її друзі».
Театр започаткував цикл #мк майстер-класів з акторської майстерності
для глядачів театру «Сиди вдома. Будь героєм. Будь актором». Відбулися
майстер-класи від заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Белеванцева;
від педагогів В. Сажина, В. Маркина,Г. Сазонової; від вчителя-логопеда ДНЗ
Світлани Діль; «Оздоровча гімнастика» – від Альбіни Парцвані; «Як покращити
свою англійську мову» – від директора Хмельницького молодіжного центру
Владислава Гребенюка; «SMART-методика постановки Цілей» – від гештальттерапевта Сергія Аніськова; «Емоційний інтелект» та «Складова емоційного
інтелекту» – від психолога, гештальт-терапевта Ігоря Огданського.
Під час карантину працівники театру створили у facebook сторінку
«Віртуальний музей театру Старицького (Петровського)».
Детальніше: https://www.facebook.com/groups/theaterhistory/.
У Хмельницькій обласній філармонії пройшов онлайн-концерт
органної та камерної музики за участю заслужених артистів України Наталії
Молдован (орган) та Ольги Малик (скрипка).
Докладно: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2576605492440278&ref=watch_permalink
Музейна справа
До Всеукраїнської акції #дякуємо_лікарям долучились Хмельницький
обласний художній з проєктом «Виставка однієї картини» та Хмельницький
обласний краєзнавчий музей з виданням ігрового онлайн-журналу «МuZеЙкА».
Деталі за посиланням:
https://learningapps.org/watch?v=pkt2s5rm220&fbclid=IwAR2bXLTB2C2FAJM9PqUnALW_tYP7NOciPB3pK5T4NdIyWTDTvNUEtK94lE.

До Міжнародної акції «Музейний тиждень 2020» долучився Кам'янецьПодільський державний історичний музей-заповідник. Тема акції – «Єднання».
( про вдячність та підтримку у боротьбі з COVID-19). Отже, 7 днів, 7 тем:
«Герої», «Культура на карантині», «Разом», «Музейні моменти», «Технології»,
« Клімат», «Мрії». Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/pg/KPDIMZ/posts/
У Хмельницькому обласному художньому музеї продовжує
реалізовуватися онлайн-проєкт «Наші. Музей вдома» #наші_музейвдома
#мистецтвовдома #ХОХМ. Відвідувачі знайомилися із творами заслуженого
художника України Олександра Гуменчука та хмельницьких художників
Володимира Леся, Сергія Гульшані.
Проєкт музею «Розмальовка. Музей вдома» завершився. Переможниця
проєкту Анастасія Чеглакова отримала подарунки- серію магнітів на основі
колекції музею.
У музеї продовжується віртуальний мистецький проєкт «Корисний
карантин» #корисний_карантан #мистецтвовдома #хохм.
До 76-ї річниці депортації кримських татар наукові співробітники
знайомили з масштабним проєктом Мамута Чурли «Кримський стиль», що

об'єднав кримських майстрів декоративного мистецтва різних національностей.
У колекції музею Мамут Чурла представлений роботою «Знак», яка була
написана 1989-го року.
Виставка творів живопису, графіки та скульптури «Передчуття», що діє у
музеї, демонструє розмаїття творчих пошуків хмельницьких художників, які, в
даний момент, є певною мірою дистанційовані від суспільства віковим цензом.
Необхідні міри стали бар'єром для мистців, віддаливши їх від глядача, у зв'язку
із закриттям музеїв. Нова експозиція музею пропонує надихнутись розмаїттям
мистецької мови авторів та перейнятись їх позитивними меседжами.
Музейний проєкт, присвячений 35-річчю музею, продовжується. Онлайн
відвідувачі познайомилися з мистецтвом Марії Овксентівни Приймаченко.
#Челендж #АРТізоляція продовжує дарувати надзвичайні знахідки
#мистецтвовдома від творчого активу #хохмхмельницькийхудожніймузей. Свій
#музичний_мікс презентує друг та волонтер музею Сергій Сікора.
В ході віртуального проєкту «Музей на карантині: заражаймося
мистецтвом» відвідувачі знайомилися з ретроспективною виставкою творів
Віктора Севця під назвою «На хвилі пам’яті». Деталі за посиланням:
та з роботами заслуженого діяча мистецтв Ірини Беклемішевої. Докладно:
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-fIGDrzcw&feature=youtu.be.
Віртуальний мистецький проєкт «Зустрічі з художниками» триває. Музей
знайомив з подільським скульптором, художником-емальєром Іваном Юрковим
та його роботою «Космос» #Зустрічі_з_художниками#мистецтвовдома.
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї продовжується
реалізація віртуального проєкту «Музейні мандри». Цього разу онлайнвідвідувачі мали можливість спробували себе у ролі археологічних детективів,
дізналися про те, як можна досліджувати та що досліджувати.
Стартував ігровий онлайн-журнал для малечі «МuZеЙкА». Онлайн-читачі
перевіряли знання у царині етнографії, шукали дорогу до музею.
«Animal World» – саме таку назву отримала виставка фотографій, яку
презентували у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. На виставці
представлено 54 роботи світу природи 27 авторів з різних країн світу. Більшість
фотографій, представлених на виставці, зроблені у техніці макрозйомки.
Детальніше:
http://khm.gov.ua/uk/content/zaproshuyemo-do-pereglyadu-robit-vystavky-fotografiy-animal-world

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва продовжують
відкривати фонди та пропонують переглянути найкращі роботи, що
експонувалися тут упродовж його десятирічної історії онлайн. Допоки ж, в
умовах карантину, у музеї втілюють проєкт «Згадати все». Представлено
віртуальну фотовиставку Інни Єрмакової «Вигадані сни», виставку світлин
«Котофото із Одеси» Бориса Бухмана та Олександра Сінельнікова, а також
виставку фотографій «Вітер мандрів» Миколи Заварики. Деталі за посиланням:
https://khm.gov.ua/uk/content/u-muzeyi-studiyi-fotomystectva-prodovzhuyut-demonstruvaty-vystavkyonlayn

У Державному історико – культурному заповіднику «Межибіж» з
нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв демонструвалися нові мінівиставки експонатів з фондів, а саме:

- міні-виставка золотої монети – АУРЕУС;
- міні-виставка унікальних мініатюрних копій взуття;
- міні-виставка «Традиційні прикраси українок ХІХ-ХХ ст».
Детальніше за посиланням https://mezhibozh.com/
Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
Відбулося засідання онлайн-клубу «Суч@сний методист» Хмельницької
ОУНБ, до спілкування якого на платформі Zoom долучилися 32 учасники клубу
– методичні фахівці центральних районних, міських, центральних бібліотек
об’єднаних територіальних громад. В рамках онлайн-зв’язку обговорили аналіз
щоквартального
моніторингу
«Інформатизація».
Презентовано
сайт
«Інтерактивна культурно-туристична мапа Хмельниччини», його наповнення,
пошук по ресурсу, а також запропоновано рекомендації, згідно яких відділ
науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі прийматиме
інформацію для наповнення розділу «Бібліотеки». Обговорили порядок
подання інформації про інноваційні форми і методи роботи бібліотек області до
онлайн-бюлетеня «БібліоЖиття Хмельниччини» та на сторінку «Бібліотечні
новини» блогу «Бібліотечна поличка». У форматі «відкритий мікрофон»
методисти ділились досвідом роботи своїх бібліотек в умовах пандемії,
обговорювались питання обліку онлайн-користувачів та статистики соціальних
мереж.
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_26_1/2020_05_26_1.php
Про роботу бібліотек області в умовах карантину та виходу з нього
говорили бібліотечні фахівці на чолі з Хмельницькою ОУНБ. До спілкування
на платформі Zoom долучилися 69 представників бібліотек області від
сільських, міських, районних до бібліотек громад та централізованих
бібліотечних систем. Фахівці обласної універсальної наукової бібліотеки
підготували повідомлення, презентації та виступи щодо нормативно-правового
регулювання діяльності бібліотек в умовах пандемії, аналізу вітчизняного та
зарубіжного досвіду, а також практики бібліотек області в нових умовах.
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_10_9/2020_05_10_9.php
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