
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за липень 2022 року) 

 

Загальні питання 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулася церемонія 

вручення крайової премії імені Лесі Українки за 2022 рік, заснованої з 

ініціативи Хмельницької крайової організації Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Український клуб», міської літературної спілки «Поділля» та інших 

громадських об’єднань. Серед нагороджених Едвард Міляр, Юлія Лискун, 

Володимир Юзюк (https://www.facebook.com/ -357102041082626). 

20 липня БО «Благодійний фонд «Карітас-Хмельницький УГКЦ» відкрив 

дитячий центр «Простір дружній до дитини», який працюватиме для дітей із 

внутрішньо переміщених сімей, а також місцевих. Тут вони матимуть змогу 

грати, відпочивати, розвиватися та корисно проводити дозвілля (https://km-

oblrada.gov.ua/prostir-druzhnij-do-dytyny-novyj-dytyachyj-czentr-u-

hmelnyczkomu/). 

У Кам’янець-Подільському на майдані «Польський ринок» діяла 

фотовиставка, присвячена оборонцям «Азовсталі». Експозиція просто неба 

складалася з декількох стендів з інсталяціями та фотографіями воїнів. 

У місті Кам’янець-Подільський продовжуються спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного кінофестивалю 

«Бруківка». З липня розпочався новий етап фестивалю. Всі заходи проходили 

онлайн. Відбувалися вечори за новою програмою. Організатори знайомили з 

стрічками, які були зняті з кінця 2021 р. до літа 2022 р. Це роботи українських 

режисерів: анімаційні стрічки, створені режисерами окупованих міст, 

документальні фільми про війну в Україні. 

До Дня Української Державності в населених пунктах області відбулися 

урочистості та покладання квітів до меморіальних дошок, встановлених на честь 

видатних українців. Також квіти поклали до меморіальних дошок пам’яті Героїв 

Небесної Сотні та російсько-української війни, пам’ятників Героям Небесної 

Сотні; відбулися благодійні концерти. У Хмельницькому проведено 

історичний екскурс «Шлях крізь віки»; експонувалася виставка фотографій 

«Ти у серці моїм, Україно», книжкова виставка-ілюстрація «Символи 

Державності України», виставка плакатів «Українська державність: історія і 

сучасність» (https://khm.gov.ua/uk/content/den-ukrayinskoyi-derzhavnosti-u-

hmelnyckomu-istorychnyy-ekskurs-i-patriotychni-pisni-viktora). Відбувся онлайн-

флешмоб «#Україна_це…» дистанційно у соціальній мережі Facebook 

(Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва – 

https://www.facebook.com/onmccim), соціально-політичний онлайн-дискурс 

«Державність України – найбільше багатство народу» 

(https://honmccm.com.ua/dniu-ukrainskoi-derzhavnosti-prysviachuietsia/), 

презентація елементів нематеріальної культурної спадщини Хмельницької 

області (https://honmccm.com.ua/prezentatsiia-elementiv-nematerialnoi-kulturnoi-

spadshchyny-khmelnytskoi-oblasti/); культурно-мистецька акція 
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(https://honmccm.com.ua/kulturno-mystetska-aktsiia-do-dnia-ukrainskoi-

derzhavnosti/).  

Відбулося театралізоване поетичне дійство «Моя кохана. Вільна. 

Незалежна …» (Чорноострівська селищна територіальна громада – 

https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1658991582/). Проведено низку заходів 

національно-патріотичного спрямування: тематичні заняття, вікторини, 

флешмоби, виставки літератури та дитячих малюнків тощо. 

До Дня Івана Купала в населених пунктах області відбулися купальські 

свята, дійства та розваги; майстер-клас з пов’язування української хустки; 

літературно-музичні композиції, вечори народознавства тощо. 

У Хмельницькому відбулися благодійні концерти на підтримку ЗСУ за 

участю Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового 

оркестру та Хмельницького академічного муніципального камерного хору 

(https://www.facebook.com/kulturaxm/). 

 

Бібліотечна справа 

У публічних бібліотеках області до Дня Української Державності 

відбулися: круглий стіл «Українська революція в особах» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_28_5/2022_07_28_5.php); Skype-

консультування з правових питань для мешканців Зіньківської селищної 

територіальної громади, користувачів публічних бібліотек 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_28_4/2022_07_28_4.php) (Хмельницька 

ОУНБ); юридична консультація мешканців Хмельницької міської 

територіальної громади та майстер-клас з виготовлення прикраси «Патріотична 

квітка» (https://www.facebook.com/ -357102041082626/) (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва); виставка живопису та графіки «Історія в камені» 

українського живописця, графіка Неллі Павлової та патріотичний майданчик 

«Ми діти твої, Україно» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1534

#gsc.tab=0; 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1533

#gsc.tab=0) (Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка); 

відеопрезентації «Видатні постаті української історії» 

(https://www.facebook.com/ -357102041082626); відеохроніка «Українська 

державність: хроніка і сучасність» (бібліотека-філія № 8 імені І. Іова 

Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи – 

https://cutt.ly/9ZaTIaQ); онлайн-гра «Україну знаєш ти? Місто правильно назви!» 

(бібліотека-філія № 4 Хмельницької міської централізованої бібліотечної 

системи – https://cutt.ly/kZkm5kf). В публічних бібліотеках області діяли 

тематичні виставки. 

Колективи обласних бібліотек підтримали ініціативу волонтерської 

організації ГО «Сигнал перемоги» в рамках реалізації міжнародного 

мистецького проєкту «Для бійців від митців». В рамках проєкту в 

Хмельницькому обласному художньому музеї діяла виставка-продаж картин 

митців Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Закарпаття, Луцька і 
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Тернополя. Виручені кошти в сумі 1 млн гривень підуть на забезпечення потреб 

однієї з військових частин Миколаївщини 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_25_6/2022_07_25_6.php; 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1532

#gsc.tab=0). 

Протягом липня в публічних бібліотеках області продовжується реалізація 

волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів 

для воїнів, збір книг для військових частин міста та шпиталів, збір дитячих 

малюнків для воїнів та збір гуманітарної допомоги; приготування їжі для 

біженців та захисників 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1527

#gsc.tab=0; 

https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 

бібліотеках для ВПО відбулися зустрічі з психологами, проводилися майстер-

класи з миловаріння, солодкої випічки, виготовлення патріотичної фенічки, 

батли з настільних ігор, заняття в Першій професійній студії пісочної анімації 

під керівництвом Оксани Мергут (https://www.facebook.com/ -357102041082626/; 

https://www.facebook.com/groups/2408657799384666). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В бібліотеці започатковано серію інтеграційних заходів «Змістовні 

посиденьки» для дітей віком 6-14 років із внутрішньо переміщених родин та 

жителів Хмельницької міської територіальної громади. Щонеділі в бібліотеці 

учасники спілкуються, відновлюють внутрішні ресурси, розвивають власні 

творчі здібності та знаходять нових друзів. Інтеграційні заходи відбуваються в 

рамках проєкту «Голоси громад в умовах війни» за підтримки Національного 

Фонду Сприяння Демократії спільно з ГО «Молодь за краще майбутнє» у 

співпраці з НУО «Сучасний Формат» та «Освітній хаб. Діти». В рамках заходів 

відбулися майстер-класи: у техніці ляльки-мотанки «Тваринний світ» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_27_1/2022_07_27_1.php); у техніці 

аплікації з паперових сердечок «Пори року» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_21_4/2022_07_21_4.php); у техніці орігамі 

«Динамічна іграшка з паперу» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_04_8/2022_07_04_8.php); з виготовлення 

іграшки-оберега «Зайчик на пальчик» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_08_1/2022_07_08_1.php). 

Представники Центру Європейської інтеграції, що діє при бібліотеці, 

провели обласне вивчення «Аналіз діяльності пунктів європейської інформації 

при публічних бібліотеках територіальних громад області» відповідно до 

інформаційно-аналітичних довідок публічних бібліотек. 

В Літньому читальному залі під відкритим небом відбулася презентація 

виставки-інсталяції «Етноскарбниця народу» до Дня етнографа 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_14_1/2022_07_14_1.php); День 
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інформації «Українські державотворці в іменах» до Дня родини 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_07_1/2022_07_07_1.php); презентація 

книжкової виставки «Happy 4-th of July» до Дня незалежності США 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_05_9/2022_07_05_9.php); презентація 

виставки періодичних видань «Дивовижний світ тварин» та книжково-

ілюстративних виставок «Discovery. Animal world», «Флора і фауна 

Хмельниччини» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_05_7/2022_07_05_7.php). 

В бібліотеці проведено інформаційну годину «Магнітні бурі: як собі 

допомогти?» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_29_5/2022_07_29_5.php). 

Відбувся правовий діалог «Права громадян у демократичній країні» для 

мешканців територіальних громад області, приурочений Дню Української 

Державності, на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_20_3/2022_07_20_3.php). 

Презентовано науково-популярне видання Ярослава Сумишина «Польська 

ідентичність та російське самодержавство. Подільський зріз» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_18_2/2022_07_18_2.php). 

Відбулася зустріч з психологом «Вчора. Сьогодні. Завтра» для 

користувачів публічних бібліотек та внутрішньо переміщених осіб, в рамках 

психологічного полілогу «Слухай. Говори. Дій», на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_06_7/2022_07_06_7.php). 

Відбувся юридичний коучинг «Курінню електронних сигарет – СТОП!» 

для користувачів публічних бібліотек області та внутрішньо переміщених осіб 

на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_05_8/2022_07_05_8.php). 

Проведено онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

на тему «Знати, щоб діяти», до Дня архітектури України та в рамках відзначення 

Дня Української Державності, на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_8/2022_07_01_8.php). 

У бібліотеці продовжують роботу історичні студії «Україна крізь віки». 

Лектор – Микола Дзізінський, історик, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж 

Державного торговельно-економічного університету» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_4/2022_07_15_4.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_07_2/2022_07_07_2.php). 

У бібліотеці продовжує роботу розмовний клуб «Скажи мені 

українською». Коучами занять стали: вчителька української мови та літератури 

Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Людмила 

Галкіна; письменник, краєзнавець Ігор Байдак та фахівці бібліотеки 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_22_1/2022_07_22_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_20_2/2022_07_20_2.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_16_1/2022_07_16_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_13_1/2022_07_13_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_09_5/2022_07_09_5.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_06_8/2022_06_07_8.php; 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_5/2022_07_01_5.php). 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_07_1/2022_07_07_1.php
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http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_29_5/2022_07_29_5.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_20_3/2022_07_20_3.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_18_2/2022_07_18_2.php
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http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_05_8/2022_07_05_8.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_8/2022_07_01_8.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_4/2022_07_15_4.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_07_2/2022_07_07_2.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_22_1/2022_07_22_1.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_20_2/2022_07_20_2.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_16_1/2022_07_16_1.php
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У бібліотеці продовжується курс занять слухачів «Німецька для 

початківців» з волонтеркою Софією Волошиною 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_02_1/2022_07_02_1.php). 

Продовжуються заняття безкоштовного експрес-курсу з нідерландської 

мови з волонтером Павлом Везденецьким 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_1/2022_07_01_1.php). 

Відбулася онлайн-зустріч профтехосвітян міста Хмельницького із 

представниками Summa College, Королівство Нідерланди 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_5/2022_07_15_5.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Щотижня в бібліотеці проходять психолого-творчі заняття з дітьми-

переселенцями та юними хмельничанами за участю психологів. 

Відділ містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної 

адміністрації, Хмельницька обласна організація Національної спілки 

архітекторів України спільно з Управлінням культури Департаменту ІДКНР 

Хмельницької ОДА та бібліотекою організували відкриття благодійної 

виставки-продажу картин архітекторів до Дня Української Державності.  

У відділі мистецтв діяла банерна виставка «Державне будівництво доби 

УНР» в рамках спільного проєкту бібліотеки та обласного краєзнавчого музею. 

Відбулася презентація поетичної збірки «Трояндові вітрила» Галини 

Виноградської.  

У мистецькій залі бібліотеки відбувся творчий вечір «Осяяний шлях» 

поетеси Світлани Зозулі (http://oub.com.ua/). 

Бібліотека разом з міським центром по роботі з дітьми та підлітками за 

місцем проживання, НОК України в Хмельницькій області, Управлінням 

патрульної поліції Хмельницької області, волонтерами Хмельницького Центру 

Здорової Молоді долучилась до проведення дворових Олімпійських ігор, 

організованих Спортивно-культурним центром «Плоскирів» до Дня родини 

(https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

 

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

Підведено підсумки та визначено переможців Всеукраїнського онлайн-

конкурсу із правового просвітництва «Конституція для всіх: і великих, і малих», 

приуроченого до Дня Конституції України-2022. Організаторами конкурсу 

виступили Національна бібліотека України для дітей та Громадська організація 

«Асоціація розвитку суддівського самоврядування України» 

(https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=10210). 

У бібліотеці продовжує роботу розмовний клуб «Переходь на українську» 

в рамках проєкту «Єдині» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1531

#gsc.tab=0). 

В рамках реалізації міжнародного проєкту «Книжковий міст: Україна-

Польща» завідуюча відділом бібліотеки побувала у м. Боядла (Польща). 

Зустрілась з українськими дітьми, які перебувають у Польщі та взяла участь у 
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https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%9D%D0%A0-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%9E%D0%94%D0%90-103525551842345/?__cft__%5b0%5d=AZVxXydKnnzury5_NBlmNJnX8Vk7yAKD6YeNAstx9LVKCKoREPWhFGlrJ5b23knQok73_gfYHb73BPhc93dACda7em5ftgkLqMBVlveTdmmVgd_2oaPpC6V3Tx1vwAJADnxXm9y4bjAUYSfwiEq6jcB7T3p-xHA7bpchWIBqJuAtVXVONz9UInDifgSFjJT-F-PXUw0UwM2wbNIjFNZJF8PV&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%9D%D0%A0-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%9E%D0%94%D0%90-103525551842345/?__cft__%5b0%5d=AZVxXydKnnzury5_NBlmNJnX8Vk7yAKD6YeNAstx9LVKCKoREPWhFGlrJ5b23knQok73_gfYHb73BPhc93dACda7em5ftgkLqMBVlveTdmmVgd_2oaPpC6V3Tx1vwAJADnxXm9y4bjAUYSfwiEq6jcB7T3p-xHA7bpchWIBqJuAtVXVONz9UInDifgSFjJT-F-PXUw0UwM2wbNIjFNZJF8PV&__tn__=kK-y-R
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https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1531#gsc.tab=0


заходах польських бібліотекарів 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1521

#gsc.tab=0). 

В рамках реалізації проєкту «Читання в парку» в міському сквері 

продовжує працювати бібліолокація. До Дня родини відбулася вулична акція 

під гаслом «Щаслива родина – успішна країна!» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1523

#gsc.tab=0). 

Проведено арттерапевтичне заняття «Музика героїв» за участю 

музикотерапевтки Юлії Шнурової 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1529

#gsc.tab=0). 

Відбулася фольклорна толока «Ой на Івана, ой на Купала» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=&dep_cur=&news_id=1522#gs

c.tab=0). 

Проведено онлайн-зустріч «Стилі та жанри мистецтва: історична 

ретроспектива», «Кольорознавство» за участю Радимира Міляра, художника, 

мистецтвознавця, керівника громадської організації «Хранителі спадщини» для 

вчителів освітньої галузі, на платформі Google Meet 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1520

#gsc.tab=0). 

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У бібліотеках Хмельницької централізованої бібліотечної системи 

Хмельницької міської територіальної громади продовжує проходити 

«Бібліотечне літо – 2022». У книгозбірнях громади влаштовують заходи для 

дітей (https://khm.gov.ua/uk/content/bibliotechne-lito-2022-tryvaye). 

У Хмельницькій публічній бібліотеці Хмельницької міської 

територіальної громади стартувала телерубрика книжкових оглядів 

«Книжковий час». Організатори телерубрики – Хмельницька ЦБ та телеканал 

«TV7+». В телерубриці бібліотекарка розповідає про книги 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id

=2980). 

Відбулася презентація книги Лілії Іваневич «Традиційний одяг українців 

Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, 

конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості». 

Хмельницька центральна публічна бібліотека Хмельницької міської 

територіальної громади, центральна публічна дитяча бібліотека та 

бібліотека-філія № 10 ім. Д. М. Брилінського Хмельницької МЦБС 

продовжують працювати в рамках проєкту «Вільно ХАБ» щодо підтримки дітей 

та молоді внутрішньо переміщених осіб. В рамках роботи ВільноХабу у 

бібліотеках проведено: мегаігротеки з використанням ігор 

(https://cutt.ly/7ZaY228); тренінг для молоді «Автостопом по кар’єрі» 

(https://cutt.ly/XZkbD4F); бібліошоу «Маски» (https://cutt.ly/GZaVwqJ); за участю 

представників Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста 
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України відбулися: тренінг «Як пережити свої емоції: допомагаємо дітям» 

(https://cutt.ly/LZaHUZw), «Як не сваритися з друзями» (https://cutt.ly/XZkbD4F) 

та зустріч-обговорення «Герої нашого життя» (https://cutt.ly/3ZaCAZ1); 

інтерактивне заняття «Основи кібербезпеки для школярів» 

(https://cutt.ly/mZaUs1w); День періодики «Преса з друку – читачеві в руки» 

(https://cutt.ly/xZaZ71u); хвилинка-цікавинка «Святкуємо День шоколаду» 

(https://cutt.ly/XZaVA4U); інтерактивне заняття «Основи кібербезпеки для 

школярів 7-9 класів» (https://cutt.ly/EZkb59k); майстер-клас із самооборони 

«Вчимося захищатися» (https://cutt.ly/FZaZWhH). 

У бібліотеці-філії № 8 ім. І. Іова Хмельницької ЦБС запроваджено 

електронне обслуговування користувачів 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mVPgMPepwzFuid1J

m1bPhER6bhhUToQ7NgiSzJuXttDSzW1MiyVKPowVuTxmvHCDl&id=20869941

9145772). 

У КЗ «Центральна бібліотека Віньковецької селищної ради» спільно з 

літературною спілкою «Огневежа» провели вечір пам’яті «Микола Яцишин – 

літописець рідного краю» 

(https://www.facebook.com/VinkoveckaCentralnaBiblioteka). 

У Ярмолинецькій центральній бібліотеці відбулася презентація книги 

Ярослави Слободян «Весна у пекло забрела».  

Яблунівська сільська бібліотека-філія розпочала краєзнавчу панораму 

«Люди ранкової зорі», присвячену 465-ій річниці з дня заснування с. Яблунівка. 

У панорамі висвітлюватимуться фото та біографії передових працівників 

колгоспу «Авангард» сіл Яблунівка, Шарки, Буцнева 

(https://www.facebook.com/groups/375372163185083/?hoisted_section_header_type

=recently_seen&multi_permalinks=1070674116988214). 

У КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» 

відбувся культурно-мистецький проєкт «Незнищенне коріння нашого роду», 

приурочений 656-ій річниці з часу першої писемної згадки про Чорний Острів. В 

рамках проєкту відбулася година історичної пам’яті «Великий син великого 

народу» до 140-річчя від дня народження генерал-хорунжого армії УНР Євгена 

Мишковського та 102-ї річниці героїчної битви під Чорним Островом; 

презентація виставки ікон народної художниці Марії Іванюк с. Педоси та 

експозиції картин художників студії «Відродження» м. Хмельницький; 

відкриття музею «Нескорені», присвячений бійцям російсько-української війни 

(https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1657377710/). 

На блозі бібліотеки-філії с. Новоселиця центральної бібліотеки 

Полонської міської ради започаткована рубрика «Розмова зі священником». 

 

Фестивалі 

Учениця Полонської дитячої музичної школи Ковеня Софія взяла участь в 

Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Феномен FROM 

UKRAINE» та посіла ІІІ місце.  
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https://www.facebook.com/groups/375372163185083/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1070674116988214
https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1657377710/


Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому Академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

протягом місяця проходили екскурсії для глядачів, щочетверга відбувалися міні-

тренінги від режисера центру національного виховання учнівської молоді 

Володимира Павловського та продовжував працювати дитячий майданчик 

«Ляльковий дворик».  

На майданчику біля театру ляльок відбулася зустріч дітей з кінологами 

Олександром та Іриною Муляр , які розповідали про собак та показували вміння 

своїх чотирилапих друзів. 

Відбувся благодійний сольний концерт KATE SOUL «В темні часи – 

музика дарує світло». Усі зібрані кошти передані ГО Мистецька Сотня 

«Гайдамаки» для купівлі авто для ЗСУ. 

Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Стійкий олов’яний 

солдатик»; «Пан Коцький»; «Слоненя»; «Казка про Омелька»; «Бука»; «Казка-

ланцюжок»; «Лисичка та ведмідь»; «Колобок»; «Веселі перегони»; «Підкова на 

щастя»; «Золоте курча»; «Принцеса і свинопас»; «Пригоди Рудохвостика та 

Сіропуди»; «Бабусина пригода»; «Червона шапочка»; «Мій дружок»; 

«Солом’яний бичок»; «Веселі пригоди Рудохвостика і Сіропузика». 

У монотеатрі «Кут» відбулася психологічна вистава «Отвєтк@ua» 

сучасного драматурга Неди Неждани, режисер – Наталя Мостопалова-

Гапчинська. Вистава присвячена співаку з позивним «Міф» Василю Сліпаку. 

Виконавиця: Анна Миронова – артистка запорізького муніципального театру-

лабораторії "VIE". 

У Подільському культурно-просвітницькому центрі ім. М. К. Реріха 

відбулася вистава «Сучасні пригоди Буратіно» за участю театральної студії 

«Світлячки». 

Хмельницька обласна філармонія продовжує проведення благодійних 

концертів «Все буде Україна». Вхід вільний, але кожен відвідувач може 

долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ.  

 

Музейна справа 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

створено куточок маленького читача, де діти можуть користуватися 

запропонованими книжками під час відвідування ДІКЗ «Межибіж». 

До Дня Української Державності діяла виставка державних печаток 

«Матриця Державності» (https://mezhibozh.com/). 

Вперше на території Державного історико-культурного заповідника 

«Самчики» відбулося «Літературне чаювання» за участю гостей з 

Хмельницького, Старокостянтинова, Старосинявщини і Києва. Хмельничани 

Віталій Міхалевський, Степан Скапій, Анатолій Ненцінський, 

старокостянтинівчанки Оксана Радушинська і Лідія Ярохно, зі Старої Синяви – 

Любов Сердунич, з Києва Юрій Пероганич і Тетяна Череп-Пероганич, лауреат 

Шевченківської премії Тарас Федюк читали власні поезії, ділились враженнями, 

емоціями та імпровізаціями, говорили прозою і римами про особисте, що 

знаходило відгук у слухачів та колег-літераторів (https://unas.news/news/3570-

https://www.facebook.com/katesoul?__cft__%5b0%5d=AZWUO7MRg-_7DXEsEj96lOBa6T3Wue4MJxmYwNu5_Du7NyEY8_hK_rcTqfOIzs6jjcPNFM1A3RfpzFq6HV6Lcb-ZzFXkDRbxEUBnHztwKodFdHj9yM6jzOMO1WimUImCiSbUu_jAawjwSmJgI25ZSD0kd1Wkzjn4oYubmnkZARwriR4Zq8xZFeRwI_4H0hFawTc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/monokut/?__cft__%5b0%5d=AZWV3mhlZ6LkhXEfNn9WlXCkpYSy4ISQGwsF9FWeLaabL9_NR25xCg0RCvSJKl6sylv99D1O0tOzvwgkokvJKES08IJmOTtaXURHn_2aWpdKYQyMkmgPTmMgOb9yls-HQ2ZRogsm067gI2UHQ8KGvBY8RNznBQI9j6KB9PtmUYYBN0SCafgkkaV5eYGRk4DhjbqW4q4Qr5IaPI_tnP099cch&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017452027833&__cft__%5b0%5d=AZWV3mhlZ6LkhXEfNn9WlXCkpYSy4ISQGwsF9FWeLaabL9_NR25xCg0RCvSJKl6sylv99D1O0tOzvwgkokvJKES08IJmOTtaXURHn_2aWpdKYQyMkmgPTmMgOb9yls-HQ2ZRogsm067gI2UHQ8KGvBY8RNznBQI9j6KB9PtmUYYBN0SCafgkkaV5eYGRk4DhjbqW4q4Qr5IaPI_tnP099cch&__tn__=-%5dK-y-R
https://mezhibozh.com/
https://unas.news/news/3570-kilka-hodyn-myru-posered-viyny-u-samchykakh-vidbulosya-literaturne-chayuvannya.html?fbclid=IwAR0MSqg7dA1Svgi1ssDSGbux89K4NkiRZ99Oa-muow3RuI_69weEy6WN2c0


kilka-hodyn-myru-posered-viyny-u-samchykakh-vidbulosya-literaturne-

chayuvannya.html?fbclid=IwAR0MSqg7dA1Svgi1ssDSGbux89K4NkiRZ99Oa-

muow3RuI_69weEy6WN2c0). 

В Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику відбулося відкриття виставки «Чарівний світ творчості» робіт 

митців Дунаєвеччини та виставки карикатур «Свій фронт» Володимира Газіна. 

До Дня Державності України представлена експозиція «Історія грошей», 

діяла тематична виставка «Гетьмани України» та відбулася благодійна 

екскурсія «Кам’янець – cтолиця соборної України». 

В музеї відбувся сімейний онлайн-квест «Кам’янець Родинний» до Дня 

родини (http://muzeum.in.ua/simeinyi-onlain-kvest-kamianets 

rodynnyi.html?fbclid=IwAR2ccOH-

PEWPYvCJzjw8jKpwZxaqi7T6UimLqrcwY7ZKtTMleOSxmE3vU6I). 

У галереї мистецтв відбулася презентація наукової монографії Лілії 

Іваневич «Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні 

особливості» (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

Наукові співробітники Національного історико-архітектурного 

заповідника «Кам’янець» до Дня Української Державності презентували 

відеоролик «Кам’янець-Подільська доба Директорії УНР». У заповіднику діяла 

виставка живопису «Державотворці України. Гетьмани України». 

У науковій бібліотеці заповідника відбулася презентація книжкової 

полиці «Від Державності до Незалежності». 

В конференц-залі відбулося відкриття фотовиставки «Місто славне – 

місто стародавнє» Миколи Малишева; відкрилась ювілейна 10-та виставка 

«Разом із сьогоденням України» Кам’янець-Подільського фахового коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну, приурочена Дню архітектури України. На 

виставці представлені дипломні проєкти студентів відділення архітектури та 

дизайну випуску 2022 р. та конкурсні роботи студентів і викладачів коледжу, які 

здобули перемогу на міських та обласних конкурсах 

(https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

В Хмельницькому обласному художньому музеї з 1 до 15 липня 

експонувалася виставка-розпродаж картин «Для бійців – від митців» за 

ініціативи громадської організації «Сигнал Перемоги» та у співпраці з 

колективом Хмельницького обласного художнього музею й сучасними 

українськими митцями. Благодійний проєкт покликаний зібрати один мільйон 

гривень на забезпечення потреб 1 стрілецької роти військової частини 7375, яка 

захищає Миколаївщину. Організатори в рамках благодійного проєкту планують 

відвідати шість міст, з яких три українських та три за кордоном: Хмельницький 

– Львів – Ужгород – Варшава – Брно – Прага (https://km-oblrada.gov.ua/dlya-

bijcziv-vid-mytcziv-na-hmelnychchyni-startuvala-blagodijna-vystavka-prodazh-

kartyn-u-pidtrymku-zsu/). 

Відбулося відкриття фотовиставки «Маріуполь. Реальність до…» 

Артема Березнева та виставки з колекції етноколективу «Ладовиці». 

До Дня Української Державності відбувся благодійний ярмарок 

https://unas.news/news/3570-kilka-hodyn-myru-posered-viyny-u-samchykakh-vidbulosya-literaturne-chayuvannya.html?fbclid=IwAR0MSqg7dA1Svgi1ssDSGbux89K4NkiRZ99Oa-muow3RuI_69weEy6WN2c0
https://unas.news/news/3570-kilka-hodyn-myru-posered-viyny-u-samchykakh-vidbulosya-literaturne-chayuvannya.html?fbclid=IwAR0MSqg7dA1Svgi1ssDSGbux89K4NkiRZ99Oa-muow3RuI_69weEy6WN2c0
https://unas.news/news/3570-kilka-hodyn-myru-posered-viyny-u-samchykakh-vidbulosya-literaturne-chayuvannya.html?fbclid=IwAR0MSqg7dA1Svgi1ssDSGbux89K4NkiRZ99Oa-muow3RuI_69weEy6WN2c0
http://muzeum.in.ua/simeinyi-onlain-kvest-kamianets%20rodynnyi.html?fbclid=IwAR2ccOH-PEWPYvCJzjw8jKpwZxaqi7T6UimLqrcwY7ZKtTMleOSxmE3vU6I
http://muzeum.in.ua/simeinyi-onlain-kvest-kamianets%20rodynnyi.html?fbclid=IwAR2ccOH-PEWPYvCJzjw8jKpwZxaqi7T6UimLqrcwY7ZKtTMleOSxmE3vU6I
http://muzeum.in.ua/simeinyi-onlain-kvest-kamianets%20rodynnyi.html?fbclid=IwAR2ccOH-PEWPYvCJzjw8jKpwZxaqi7T6UimLqrcwY7ZKtTMleOSxmE3vU6I
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://km-oblrada.gov.ua/dlya-bijcziv-vid-mytcziv-na-hmelnychchyni-startuvala-blagodijna-vystavka-prodazh-kartyn-u-pidtrymku-zsu/
https://km-oblrada.gov.ua/dlya-bijcziv-vid-mytcziv-na-hmelnychchyni-startuvala-blagodijna-vystavka-prodazh-kartyn-u-pidtrymku-zsu/
https://km-oblrada.gov.ua/dlya-bijcziv-vid-mytcziv-na-hmelnychchyni-startuvala-blagodijna-vystavka-prodazh-kartyn-u-pidtrymku-zsu/


«Джерело».  

Відбулося відкриття фотовиставки «Ми і є Україна» вихованців 

фотостудії «Світлинка» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва під 

керівництвом Сергія Успаленка, а також відкриття групової виставки сучасного 

мистецтва «Руйнація/Активація» Єлизавети Обуховської та Михайла Коробкова.  

Відкрито дискусійну панель «Соцреалізм – метод, стиль чи історичний 

період?» та освітній аутдорпроєкт «#Митець_й_громадянин». 

У #Арт_хабі відбувся цикл заходів: тренінги «Реабілітація постраждалих 

від війни», «Реабілітація дітей постраждалих від війни» з психологами 

Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України; 

«Страх виступу перед публікою» від психологинь БФ «Рокада»; майстер-класи 

«Іграшка з фетру: Енгрі Бернс» від Олени Панчук; «Купальська атрибутика» від 

етноколективу «Ладовиці»; «Розписуємо одяг» з бійцями ЗСУ; «Малюємо 

пастеллю»; «Малюємо аквареллю», «Об’ємна листівка» з майстринею Інною 

Дзюбак; «Патріотична пташка» від Ірини Ролі; «Лялька-мотанка – чарівний 

оберіг» та «Кольорова витинанка» від майстринь Ірини Заспи та Олександри 

Ніколаєвої; «Поробка «Ловець снів» від майстрині Ірини Йолтухівської. 

Відбулися майстерки «Малюємо з натури», «Тканий гердан», «Основи малюнку 

олівцем» та «Розпис по тканині» від Андрія Каптаря. 

В музеї відбулися лекції «Історія історії мистецтв: ранній модерн» від 

науковця ХОХМ Дмитра Михайловського; «Сучасні українські художники в 

колекції ХОХМ» від науковиці музею Антоніни Мельничук та «Про специфіку 

роботи відділу фондів» від Наталі Байдюк. 

Відбулася презентація мистецького проєкту «Космічна пам’ять (Україна-

Чехія)», а також перформативна майстерка «Геппенинг» від театрознавиці 

Юлії Рахно.  

Проведено заняття з української мови «Пізнаємо українську мову» від 

філологині Ірини Чабанової; заняття з етноколективом «Ладовиці» на тему 

«Традиційні обрядові ігри українців», «Український фольклор» «Український 

традиційний танець» та «Український традиційний спів»; родинне заняття з 

настільних ігор «Грай та вивчай». 

Відбулися літературні читання «Від митців – для бійців» 

(https://www.facebook.com/khramhohm/). 

Хмельницький обласний краєзнавчий музей до Дня Української 

Державності започаткував щотижневий презентативний відеопроєкт 

«Державність у часі» та провів майстер-клас «Виготовлення народної іграшки – 

ляльки-мотанки» (https://www.facebook.com/okm.km.ua). 

Хмельницький обласний літературний музей започаткував цикл 

виставок «Ми всі – будівничі України», присвячених творчому внеску 

літераторів, художників, музикантів у становлення нашої держави. 

У День Державності України представлено першу виставку творчого 

доробку письменника, лауреата багатьох літературних премій, директора музею 

Горбатюка Василя Івановича.  

До Дня Української Державності діяла виставка «Воїни. Історія 

українського війська» з фондів обласного літературного музею та КЗК 

https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-1070784696392264/?__cft__%5b0%5d=AZUW92YyBKNFsmLqOLuEhYQAS7Z1Gnae8C21AdFOICgopbnKNOSi3fFjgx32zQ047fpWXeJqAc3FMlPuw0SF-P7p6ABygeF1Uj9Cc0-AljV60FjFEm-5czOKawkfZANezrMsp5unLEz5mfkwL79cQ3VepuytJJGyxExT85ukvrlir_v6ji7YsIA-WT03pZMaZZI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%85%D0%B0%D0%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlP0I-AGsjDLT6dbc3uiRKCQJYla33LhYMpoRZVD92TkRa-eVy0xHBsIQtJF4xx8BpYUqcI3kx_EhLj1kZhQ9afZZO0s0riHeOZ2qN6gc10aY0EUYdkon7OaZ-gZyfHuwECw0U4YX48Ajstt7P2KTT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/khramhohm/
https://www.facebook.com/okm.km.ua?__cft__%5b0%5d=AZVbG_HcffQ-9csZciQCH4W14b_Sk2HO_7jnuCjP_5mGExkS89ZAOOcY3iVTBbciiXTTZLz4CpHKBBosuM0afz5k9iTCbZk97ttDouC6iyb9mJRQd_DTxvDqao0z2aopnoFPku6qym1jsRtss53RdYBA9QY7gLSUQ7Z8gtEPYoqVBg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/okm.km.ua
https://www.facebook.com/Litmuzzey/?__cft__%5b0%5d=AZWgtSIRtICJ1ZV6pj_4Rpw1J0LPRmF54WzS8QxP22RYoAI8eniIIYXwCGByeHkrrf64-hTke-Y29OA7G-Xi3Xpx9rOMOaSgUiyhocIojZPoX-hivOAFi3F6FENVuHchQApglTTqh_UWc4te1Hsf-lU6O4UWPYusslf-I94XgX0syQ&__tn__=kK-R
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«Хмельницький обласний краєзнавчий музей».  

Відбувся літературно-мистецький вернісаж «Самчиківський розпис» за 

участю Державного історико-культурного заповідника «Самчики», 

Самчиківської школи прикладного мистецтва. В рамках вернісажу відбулася 

презентація навчально-методичного посібника «Самчиківський розпис», який 

упорядкував член Національної спілки майстрів народного мистецтва Віктор 

Раковський. Він же й провів майстер-клас із основ самчиківського розпису. 

В рамках циклу зустрічей «Поезія Вогню», які присвячені Дню 

Української Державності, упродовж липня відбулися зустрічі з письменницею, 

волонтеркою Оленою Іськовою-Миклащук та письменником, журналістом, 

краєзнавцем, військовим Михайлом Цимбалюком. 

Відбулася онлайн-зустріч з членкинею Національної спілки письменників 

України Наталією Поліщук, яка із родиною переїхала у місто Саламанка, що в 

Іспанії. 

Відбулася презентація книжки Петра Савчука «На порозі зими» 

(https://www.facebook.com/Litmuzzey/). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулася презентація 

виставки-продажу світлин «Україна переможе». Усі виручені з продажу кошти 

волонтери витратять на придбання автівки для бійців на передову. Показ та 

продаж робіт триває до 30 липня (https://khm.gov.ua/uk/content/v-den-vidkryttya-

fotovystavky-prodazhu-dlya-ukrayinskyh-zahysnykiv-zibraly-14-tysyach-gryven). 

В Музеї пропаганди (м. Шепетівка) започатковано цикл заходів «Історії 

незламності». Відбулася історична лекція «Жінки в історії державності», «Жінки 

в УПА: історія незламності» в рамках циклу лекцій, анонсованого раніше. 

Відбулася творча майстерня під відкритим небом з виготовлення 

патріотичних браслетів. 

З метою пізнання історії міста та краю протягом місяця проходили 

пішохідні екскурсії «Історія мого міста – моя історія», «Ми були вашими 

сусідами…», «Історія нашого краю в пам’ятках культової архітектури», «Відома 

і невідома Шепетівка». 

Щосереди з дітками і щочетверга з дорослими працювала музейна 

платформа безкоштовного вивчення української мови «#UAразом» на 

платформі ZOOM. 

Діяли документальні виставки за підтримки Українського інституту 

національної пам’яті «Україна. Війна в Європі» та «Проти Голіафа» 

(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka). 

У Волочиському історико-етнографічному музеї відбувся історичний 

екскурс «Славетні епохи України». 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 
В Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва підведено підсумки обласного огляд-конкурсу аматорських 

вокальних ансамблів «Наш Подільський, пісенний краю» 

(https://honmccm.com.ua/pidvedeno-pidsumky-oblasnoho-ohliad-konkursu-

amatorskykh-vokalnykh-ansambliv-nash-podilskyj-pisennyj-kraiu/). 
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Вчителі та учні Волочиської дитячої школи мистецтв з концертом 

завітали до військовослужбовців, які у госпіталі проходять лікування та 

реабілітацію від важких поранень 

(https://www.facebook.com/volochiskdshm/posts/pfbid022ct7stWYb15DqFrhZvnSd

6ZhxknU7xkXhgb7KTiaYtipaRgMEPftLEqM8nCPEyQl). 
 

Виставки 

В імпровізованій виставковій залі Хмельницької міської ради 

представлено роботи студентів факультетів «Живопису» та «Академічного 

малювання», які діють в Університеті третього віку на базі Хмельницького 

міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). Понад 40 робіт різних жанрів передали художники старшого 

віку для формування експозиції. Кошти, виручені від продажу картин, буде 

передано українським захисникам (https://khm.gov.ua/uk/content/blagodiynu-

vystavku-prodazh-na-pidtrymku-zsu-rozgornuly-v-prymishchenni-hmelnyckoyi-

miskoyi).  
 

Підвищення кваліфікації 

Фахівцями Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

проведено: вебінар «Сучасні форми роботи бібліотек» для працівників 

публічних бібліотек територіальних громад Хмельницької області на платформі 

Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_28_1/2022_07_28_1.php); 

«Організація роботи пунктів (куточків) європейської інформації» на платформі 

Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_3/2022_07_15_3.php); майстер-

клас «Графічний дизайн Canva. Створюємо рекламну продукцію бібліотеки» для 

працівників публічних бібліотек області на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_7/2022_07_01_6.php). 

Фахівцями Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені 

Т. Г. Шевченка проведено онлайн-навчання «Бібліотека – відкритий простір 

для підлітків» для працівників спеціалізованих бібліотек для дітей та працівників 

міських, селищних, сільських бібліотек ТГ, які обслуговують користувачів-учнів 

5-9 класів 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1530

#gsc.tab=0). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели онлайн-зустріч для працівників клубних 

закладів територіальних громад Хмельницької області на платформі ZOOM 

(https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnykiv-klubnykh-zakladiv-

terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-oblasti/). 

Фахівцями Хмельницької центральної публічної бібліотеки 

Хмельницької міської територіальної громади проведено бібліоклас для 

бібліотекаря-початківця «Актуалізація бібліотечних фондів в сучасних умовах» 

(http://surl.li/cjftx) та практикум «Як писати так, щоб тебе читали?» 

(https://cutt.ly/zZa8vPx). 
 

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