
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за листопад 2020 року) 

 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

11 листопада 2020 року № 1100 «Про внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

територіях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19», робота в закладах культури області відновлена з прийняттям 

відвідувачів.  

З 16 листопада всі заклади культури працюють з дотриманням 

карантинних обмежень. 

 

Відповідно до Указу Президента № 491/2020 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва» державними нагородами відзначено жителів 

Хмельниччини. За значний особистий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність присвоєно 

почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» Греськовій Валентині 

Вікентіївні – завідувачеві кафедри Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії; «Заслужений художник України» Кляпетурі Сергію Івановичу – 

скульптору. Детальніше: https://www.adm-km.gov.ua/?p=84991. 

До Дня пам’яті жертв голодоморів керівники області й міста, 

священнослужителі Духовної ради міста Хмельницького, представники різних 

релігійних конфесій, із запаленими свічками та лампадками, квітами, 

пшеничними й житніми колосками прийшли до пам’ятного знака жертвам 

тоталітарного режиму «Ангел Скорботи». Тут відбулася панахида за жертвами 

голодоморів. У спільній молитві учасники меморіального заходу помолилися за 

душі невинно убієнних та вшанували їх світлу пам’ять хвилиною мовчання. У 

жалобний день у Хмельницькому на будівлях організацій, установ міста 

приспустили Державний Прапор України, на вікнах адміністративних приміщень 

та помешкань хмельничани встановили запалені свічки і лампади.  

Напередодні Дня Гідності та Свободи Хмельниччина вшанувала пам’ять 

усіх тих, хто віддав життя за нашу державу, за можливість нашої країни обрати 

європейський шлях розвитку. Представники обласної та міської влади віддали 

шану борцям за незалежність, поклавши синьо-жовті квіти до пам’ятника Героям 

Небесної Сотні і стели Пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників 

антитерористичної операції. 

13 листопада у Хмельницькому підведено підсумки ІІІ міського конкурсу 

образотворчого мистецтва «Рідна мова Калинова», організованого 

Хмельницькою дитячою школою мистецтв спільно з управлінням культури і 

туризму Хмельницької міської ради. Понад сто юних митців віком від 6 до 

16 років подали свої твори на конкурс, які були присвячені дев’яностолітньому 

ювілею класика сучасної української дитячої літератури Всеволода Нестайка. 

Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/596-e. 
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У м. Хмельницький підведено підсумки міського конкурсу «Плекаємо 

українську мову», що був оголошений на початку жовтня серед молоді та 

мешканців міста. Учасникам пропонували записати мотиваційний ролик на 1 хв, 

де вони мали розповісти про книги, які прочитали, що читають зараз та викласти 

його у соціальну мережу з #плекаємоукраїнськумову. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/peremozhci-miskogo-konkursu-plekayemo-ukrayinsku-

movu-otrymaly-pryzy. 

Хореографічні колективи Хмельниччини отримали перемогу у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії «Натхнення 

Хортиці», який проходив у м. Запоріжжя. Фестиваль-конкурс організований 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Позашкільним 

навчальним закладом «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької 

області у дистанційному форматі. Серед 30 хореографічних колективів Гран-Прі 

конкурсу вибороли Народний художній колектив ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва (керівник Іван Гуреєв) та 

Зразковий художній колектив ансамбль народного танцю «Горличка» Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дмитро Назаренко). 

Детальніше: https://www.adm-km.gov.ua/?p=84894. 

 

Бібліотечна справа 

До Дня пам’яті жертв голодоморів організовано: 

- інформаційну годину «Холодний подих згаслої свічі» (бібліотека-філія 

№ 7 Хмельницької МЦБС); 

- віртуальну виставку «Білий ангел скорботи» (бібліотека-філія № 8 

Хмельницької МЦБС); 

- історичний чат «Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота» 

(бібліотека-філія № 2 Хмельницької МЦБС); 

- книжкову інсталяцію «Невиплакані сльози України» (бібліотека-філія 

№ 13 Хмельницької МЦБС); 

- відеопрезентацію «Горять свічки в людських долонях» (бібліотека-філія 

№ 2 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- онлайн-презентацію «Обличчя Голодомору» (Кам’янець-Подільська 

центральна міська бібліотека імені Костя Солухи). 

 

До Дня Гідності і Свободи проведено: 

- засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» за темою «Вільні 

творять майбутнє (Хмельницька ОУНБ). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_11_21_1/2020_11_21_1.php; 

- виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» за темою 

«Вже ніхто не знищить України в тобі, в мені і в кожному з нас». Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_11_18_1/2020_11_18_1.php; 

- онлайн зустріч-бесіду «Осінь, що змінила країну» (Хмельницька ОУНБ). 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_11_16_9/2020_11_16_9.php; 

- мemory-time «Майдан… Шлях до свободи» (бібліотека-філія № 15 

Хмельницької МЦБС); 
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- віртуальну виставку «Революція змінила Україну» (бібліотека-філія № 8 

для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- відеопрезентацію патріотичної години «Кращі з кращих за свободу, 

сміливо стали без вагань» (бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- відеохронограф «Територія свободи: нація нескорених» (бібліотека-філія 

№ 4 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- відеоогляд «Українська мужність» (Кам’янець-Подільська міська 

центральна бібліотека ім. Костя Солухи); 

- віртуальну літературну панораму «Хто помирає в боротьбі – живе у серці й 

слові» (Чемеровецька ЦДБ). 

В рамках загальнодержавної акції «16 днів проти насильства» проведено: 

- скап-консультування «Насильство в сім’ї» (Хмельницька ОУНБ). 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_11_23_1/2020_11_23_1.php; 

- онлайн-знайомство «Ми є народ, якого не здолати» (Хмельницька ОДБ). 

Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1266#gsc.tab=0; 

- відеоролик «Як протидіяти тиску однолітків» (бібліотека-філія № 2 

Хмельницької МЦБС). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Бібліотека підтримала акцію «Подарунок в коробці з-під взуття», 

організовану ГО «Світанок» за підтримки Департаменту інформаційної політики, 

культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА. Напередодні 

Новорічних свят вона може перетворитись на подарунок для дитини з 

малозабезпечених та багатодітних родин, дітей учасників АТО та інших. 

Детальніше: https://www.facebook.com/ounbkmua/. 

Відділом абонементу підготовлено віртуальну виставку «Його нетлінне 

слово» до 90-річчя з дня народження українського письменника Юрія Бедзика. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/bezdrik/index.php. 

25 листопада відбулась зустріч-бесіда з лікарем-мамологом Ігорем 

Гаррійовичем Дробнером, який очолює центр новоутворень грудної залози. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_11_21_3/2020_11_21_3.php. 

9 листопада, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся 

літературний альянс «Лунай, величне наше слово!» в режимі Skype-зв’язку. 

В рамках заходу реалізовано культурно-мистецький проєкт «Українська 

мова – божиста, богодана, богообрана» спільно з кафедрою української філології 

Хмельницького національного університету. Автор ідеї, співведуча проєкту  

Таїсія Коваль – старший викладач кафедри української філології, керівник 

студентського літературного театру «Глорія». У заході взяли участь: Михайло 

Торчинський – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української філології Хмельницького національного університету; Фатіма 

Чергіндзія – солістка обласної філармонії, заслужена артистка України; Віталій 

Міхалевський – голова Хмельницького обласного об’єднання товариства 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка; Марія Гавриш – кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри української філології ХНУ; Людмила Дитинник – директор 

бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Олена Айвазян – 
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директор наукової бібліотеки ХНУ, кандидат історичних наук. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_10_21_1/2020_10_21_1.php. 

Відділ зберігання та реставрації бібліотечного фонду підготував віртуальну 

виставку «Літературна творчість жіноцтва української діаспори». Детальніше: 

http://ounb.km.ua/vistavki/diaspora/index.php. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Бібліотека підтримала акцію-конкурс «Дім для сироти», започатковану 

громадською організацією «Хмельниччина без сиріт». Дві сотні будиночків, 

змайстрованих дорослими та дітьми, цілими колективами та окремими молодими 

сім’ями, вражають своїми «архітектурними» формами, використанням 

різноманітних матеріалів, декорацією інтер’єрів та облаштуванням дитячих 

майданчиків. Детальніше: http://kultura.km.ua/wp-content/uploads/2020/ 

11/127141915_799631513917025_505608814947211971_n.jpg. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Бібліотека є учасником програми Українського культурного фонду «Діти 

культури». Вона стала однією із 50 команд-переможців І етапу конкурсу. На 

конкурс представлено проєкт «Творчий курс «Мистецький скарб Подільського 

краю». Курс створений для відродження народного декоративно-прикладного 

мистецтва та спрямований на творчий розвиток дітей. Мета проєкту − відтворити 

подільський розпис та перетворити його на туристичну родзинку краю. Разом із 

художницею з подільського розпису Оксаною Цимбалюк працівники бібліотеки 

знайомитимуть учасників курсу з подільським розписом, історією рідного 

Поділля, навчатимуть їх малювати. Одне із важливих завдань курсу − створення 

для дітей з інвалідністю мистецького простору, у якому б вони мали змогу 

розвинути мистецькі здібності та соціалізуватися. Детальніше: 

http://kultura.km.ua/archives/27880. 

У бібліотеці діє колективна виставка фотохудожників «Майдан, як надія». 

Куратором проєкту є член Національної спілки фотохудожників України Сергій 

Аніськов, який об’єднав навколо своєї ідеї вісім художників України. На 

світлинах передані буремні події Революції Гідності 2013 – 2014 років, які 

відбувались в різних містах України. Фотовиставка діятиме до 6 грудня. 

Детальніше: https://odb.km.ua/?dep= 

2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1268#gsc.tab=0. 

19 листопада пройшли віртуальні гостини у публічній бібліотеці польського 

містечка Дзялдово. Польські колеги розповіли про свою роботу в умовах 

карантину. Медіатека, електронні та 3-D книги, раритетні та цінні видання у 

вільному доступі. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1265#gsc.tab=0. 

 

Фестивалі 

Вихованки Славутської дитячої школи мистецтв стали переможцями 

Міжнародного конкурсу «JISKRA 2020» CZECH REPUBLIC, який відбувся за 

підтримки Міністерства культури Чеської Республіки: Єлізавета Малярчук – 
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лауреат 2 премії в номінації «фортепіано» та Анна Чайка – лауреат 2 премії в 

номінації «академічний вокал». 

 

Театрально-концертне життя 

З 10 по 15 листопада 2020 року у Хмельницькому обласному 

академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького пройшов 

Всеукраїнський театральний фестиваль вистав на камерній сцені «Face to 

face онлайн». Протягом п’яти фестивальних днів було представлено 5 вистав 

колективів із 5 міст України: Суми, Житомир, Херсон, Львів, Київ та 

Хмельницький. Підведено підсумки та визначено переможців у номінаціях. 

Детальніше: https://www.facebook.com/teatrstarickogo/. 

Акторки театру – Анастасія Болюх та Галина Іванова взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Лесі Українки, що 

організовувала Національна спілка театральних діячів України. Цього року 

конкурс відбувався в онлайн-форматі. 

Із дотриманням всіх карантинних умов пройшли покази: 

- комедії «Божевільна ніч» або № 13 за мотивами твору Рейна Куні; 

- вистави «Мій тато – Пітер Пен» за мотивами твору К. Клімовскі; 

- хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки «Спляча красуня». 

В театрі відбувся вечір романсу «…Я твоя музика» за участю Ірини 

Федоровської та Андрія Герасимюка. Детальніше: https://www.facebook.com/ 

teatrstarickogo/. 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшли: 

- 26 листопада – концерт Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки 

Поділля»; 

- 24 листопада – вечір органної та камерної музики «Осіння імпресія»; 

- 20 листопада – концерт «Польська музика в Україні», до 210-річчя від дня 

народження Ф. Шопена;  

- 18 листопада – концерт «Classic Chamber»; 

- 13 листопада – онлайн-концерт «Ранні симфонії Бетховена»; 

- 11 листопада – вечір органної та камерної музики «Осіння імпресія» 

онлайн. Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/. 

 

Музейна справа 

З 19 по 25 листопада у Державному історико-культурному заповіднику 

«Межибіж» проходив конкурс коміксів «Україна славетна» за мотивами 

історичних картин Артура Орльонова. Детальніше: https://mezhibozh.com/. 

У Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» 

експонувалася виставка студентських робіт спеціальності «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Кам’янець-Подільського 

коледжу культури і мистецтв «Ностальгія осені». Детальніше: 

http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/vistavka-nostalg%D1%96ya-

osen%D1%96.html. 

28 листопада у Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику до Дня пам’яті жертв голодоморів відбулася музейна онлайн-година 

«Голодомори в Україні: причини, механізми, наслідки». 
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12 листопада до 7-ї річниці Революції Гідності музей провів музейні 

онлайн-години « Євромайдан – Пам’ятаємо. Пишаємось...» для учнів 10, 11 класу 

Кам’янець-Подільського ліцею. Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

В рамках проєкту для дітей молодшого шкільного віку «Послухай і створи» 

відбувся майстер-клас «Гриб, грибок, грибочок», натхненний книгою Михайла 

Стельмаха «Їжачок і грибок». Детальніше: https://youtu.be/ZzpnIRC8ngY. 

26 листопада у музейній галереї «квARTира» Хмельницького обласного 

художнього музею відкрито виставку «Всі відтінки… Червоний». В рамках 

виставки досліджуються прояви червоного в живописі, графіці та декоративно-

прикладному мистецтві, пропонуючи глядачеві зануритись в світ творчості 

видатних українських митців. Детальніше: http://kultura.km.ua/archives/27854. 

12 листопада відбулося відкриття меморіальної ретроспективної виставки 

Михайла Андрійчука «АБЕТКА МАЙСТРА». До експозиції увійшли 33 твори 

видатного українського митця. Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm. 

19 листопада у виставковій залі Хмельницького музею-студії 

фотомистецтва представлено виставку фотографій Олександра Тимошенка 

«Революція Гідності». Експозиція складалася з 50 фотографій. Виставка 

експонувалася до 26 листопада. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/ 

fotovystavku-prysvyachenu-dnyu-gidnosti-ta-svobody-mozhna-pobachyty-v-muzeyi-

studiyi. 

27 листопада, з нагоди відзначення 87-х роковин Голодомору та 

вшанування пам’яті жертв геноциду голодом 1932 – 1933 років, музей історії 

міста Хмельницького долучився до державної інформаційної кампанії та 

представив виїзну інформаційно-документальну виставку просто неба на 

Проскурівській. Експозиція складалася з 20 інформаційних банерів, що 

розповідали про злочинні причини та жахливі наслідки доби Голодомору. Чотири 

банери з двадцяти містять унікальну локальну інфографічну інформацію про 

голод на Поділлі та зокрема в Проскурові, розроблені та створені науковим 

колективом музею. Детальніше: https://www.facebook.com/uamimh/. 

13 листопада кінотеатр імені Т. Г. Шевченка відзначив 80-річний ювілей.  

На тематичній міні-виставці було представлено експонати з фондів музею: 

фотоальбоми, які розповідають історію кінотеатру та про творчі зустрічі видатних 

кіноакторів з хмельничанами, афіші кінофестивалів та гучних прем’єр минулих 

років. Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/597-. 

26 листопада у краєзнавчому відділі КЗК «Музей пропаганди 

Хмельницької обласної ради м. Шепетівка» відбулося музейне заняття «Хліб 

голодомору», де учні дізнавалися про події штучного голоду в 1932 – 33 рр. на 

Шепетівщині. Детальніше: https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/. 

19 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи, відбулася інформаційна 

арена «Свобода – це те, що не відняти в українців» для учнів загальноосвітньої 

школи №1. Згадували та аналізували хронологію подій Євромайдану, 

розмірковували над поняттями «свобода та гідність», «самоідентичність», 

«громадянин та громадянство»... 

З 4 по 20 листопада в Нетішинському міському краєзнавчому музеї діяла 

виставка військових історичних одностроїв часів I та II світових воєн, 

революційного періоду. До уваги відвідувачів – уніформи петлюрівців, 

білогвардійців, військовослужбовців польського війська, червоноармійців 
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робітничо-селянської Червоної армії, російської імператорської армії, а також – 

лейтенанта радянської кавалерії, воїна УПА, гауптмана люфтваффе. Увесь цей 

одяг із приватних колекцій Горя Землянухіна та Максима Хорєва.  

 

Виставкова діяльність 

25 листопада в приміщенні архівного відділу Хмельницької міської ради 

оформлено виставку до Дня жертв голодоморів «Сльоза пекучої пам’яті». 

Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/vystavku-do-dnya-zhertv-golodomoriv-

sloza-pekuchoyi-pamyati-predstavyly-v-arhivnomu-viddiliо. 

До Дня Гідності та Свободи оформлено тематичну виставку «Майдан 

заради майбутнього», де представлені матеріали, які висвітлюють революційні 

події в Україні 2013 року. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/tematychnu-

vystavku-maydan-zarady-maybutnogo-rozgornuly-v-arhivnomu-viddili-hmelnyckoyi. 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 

13 листопада у світлиці Народного Дому «Просвіти» пройшла година 

пам’яті Миколи Кульбовського. Про Миколу Михайловича говорили як про 

музиканта, культуролога, педагога, журналіста, краєзнавця, просвітянина його 

друзі, які були запрошені на захід. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/ 

godyna-spomyn-prysvyachena-pamyati-mykoly-kulbovskogo. 

 

Нематеріальна спадщина 

21 листопада, у 7-му річницю Революції Гідності, в урочищі Бридурин 

поблизу села Стригани Крупецької ОТГ, відкрили та освятили меморіальний 

хрест загиблим у 1944 році воїнам УПА. Ідея встановлення пам’ятного хреста 

належить Анатолію Турицькому. Червоно-чорний хрест з написом «Воля або 

смерть» виготовив скульптор зі Славути Микола Мельничук. На відкриття хреста 

приїхали активісти зі Славути, депутати міської ради – Петро Скиба, В’ячеслав 

Соколовський та Анатолій Казіміров. Долучилися до них й нетішинці на чолі з 

міським головою Олександром Супрунюком. Освятив пам’ятний знак Павло 

Хведорук, настоятель храму св. Івана Богослова.  

 

Книговидання 

20 листопада у Національному історико-архітектурному заповіднику 

«Кам’янець» в рамках онлайн-кампанії «Місяць культури Організації 

Чорноморського економічного співробітництва» відбулася презентація книги 

Руслана Нагнибіди «Літописи церковні Балтського повіту Подільської губернії» 

(1866 – 1899 рр.) частина I. В книзі опубліковані рукописи семи церковних 

літописів, що заведені при церквах Балтинського повіту Подільської губернії та 

при Соборі Різдва Пресвятої Богородиці м. Балти II половини XIX століття. 

Детальніше: https://www.facebook.com/niaz.kamenec/photos/pcb.196717278657702/ 

196716708657759/. 

В рамках Програми «Читай українською», яка прийнята Хмельницькою 

міською радою, видано десяте (посмертне) видання Миколи Кульбовського «З 

Подільського кореня». Видання письменника презентовано в Народному Домі 
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«Просвіти» начальником управління культури і туризму Хмельницької міської 

ради Артемом Ромасюковим. У цій книзі зібрані літературні дослідження про 

митців Хмельниччини, котрі своєю діяльністю творили і творять українську 

культуру, духовне сьогодення України і стали відомими далеко за межами нашого 

міста, області та країни, дякуючи саме Миколі Михайловичу. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/godyna-spomyn-prysvyachena-pamyati-mykoly-

kulbovskogo. 

У видавництві міста Хмельницький вийшла друком ілюстрована книга 

«Атлас птахів України. Повне видання», автором і упорядником якого є житель 

Нетішина Віктор Бондарець. В атласі «Птахи України» представлено все 

різноманіття представників вітчизняної крилатої фауни на основі кольорового 

фото та довідкової інформації за описами – ареал, вид, поширення, харчування, 

особливості поведінки, голос. Відомості про птахів розміщено на 480 сторінках. 

Книга представляє і низку видів птахів, яких часто можна побачити на 

водосховищі Хмельницької АЕС. 

 

Кіномистецтво 

У м. Хмельницький з допрем’єрним показом завітала група кінострічки 

«Мати Апостолів», режисер стрічки – Заза Буадзе. Виробник – студія «Золоте 

Руно» за підтримки Міністерства культури України. Це фільм-уклін матерям, 

сини й дочки яких загинули, захищаючи Україну.  

 

Підвищення кваліфікації 

27 листопада бібліотекарі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Сучасна дитяча книга і читання в епоху цифрової культури». Під час 

спілкування обговорювалися питання щодо промоції читання через призму 

діяльності Національної секції Міжнародної ради з дитячої книги, преференції 

школярів відносно друкованих та електронних книг, реалії читацьких практик 

дітей в епоху цифрової культури. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_ 

news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1250#gsc.tab=0. 

18 листопада у Хмельницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці відбувся семінар-практикум з редагування статей у вільній 

енциклопедії «Вікіпедія» для фахівців наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету. Під час заходу учасників ознайомлено із досвідом 

роботи Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки щодо 

наповнення онлайн-енциклопедії, участі у вікіконкурсах, вікімарафонах, надано 

практичні навики у роботі зі створення, редагування статей та наповнення їх 

ілюстраціями, а також вмотивовано на плідну роботу щодо наповнення вільної 

електронної енциклопедії. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_11_16_1/2020_11_16_1.php. 

18 листопада у Хмельницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці відбувся обласний семінар-практикум для працівників центральних 

бібліотек ОТГ «Впровадження УДК в практику роботи бібліотек 

Хмельниччини» на платформі Zoom. Участь у практикумі взяли 17 працівників 

із центральних бібліотек сільських і селищних ОТГ. Робота семінару-практикуму 

https://khm.gov.ua/uk/content/godyna-spomyn-prysvyachena-pamyati-mykoly-kulbovskogo
https://khm.gov.ua/uk/content/godyna-spomyn-prysvyachena-pamyati-mykoly-kulbovskogo
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_%20news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1250#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_%20news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1250#gsc.tab=0
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_11_16_1/2020_11_16_1.php
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_11_16_1/2020_11_16_1.php


складалася з двох частин: перша стосувалася практичних кроків упровадження в 

роботу бібліотек УДК на заміну ББК, друга – методики та практики 

систематизації документів за УДК. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_11_16_4/2020_11_16_4.php. 

18 листопада Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка провела онлайн-школу керівника на тему «Трансформація 

бібліотеки для дітей: перспективи та ризики» для заступників директорів ЦБС з 

питань обслуговування дітей, завідуючих районними, міськими бібліотеками для 

дітей та центральними бібліотеками ОТГ на платформі Zoom. Детальніше: 

http://kultura.km.ua/archives/27868. 

6 листопада обласна бібліотека для дітей провела віртуальний бібліоспаринг 

«Сучасна бібліотека для дітей: рухаємось вперед». У бібліоспарингу взяли участь 

Славутська і Старокостянтинівська міські бібліотеки для дітей. Детальніше: 

http://kultura.km.ua/archives/27876. 

 

Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З. В. 
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