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Департамент інформаційної діяльності,
культури, національностей та релігій
Хмельницької облдержадміністрації

ІНФОРМАЦІЯ
про основні заходи Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
заплановані на листопад 2021 року
Дата

4.11.2021

4.11.2021

Заплановані заходи (щомісячні)

Літературна година до 210-річчя від дня
народження українського письменника, поета,
релігійного та культурно-громадського діяча
Маркіяна Шашкевича, «Разом к світлу, други
жваві».
Панельна дискусія «Кіднепінг – межа
відповідальності»

7.11.2021

Майстер-клас з вишивки в килимовій техніці до
Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва «Гармонія»

9.11.2021

Літературно-мистецьке
свято
до
Дня
української писемності та мови «Дивна таїна
мелодії слова».

10.11.2021

12.11.2021

Час і місце
проведення

ОУНБ, ЧЗ

Філіпенко З.В.
ОУНБ, ВМ спільно з
сімейним клубом
толерантності
«Разом»
ОУНБ, ЧЗ спільно з
кафедрою
української філології
ХНУ

Засідання клубу «Краєзнавець», зустріч –
портрет до 55-річчя з дня народження ОУНБ, ВКР спільно з
обласною та міською
кандидата історичних наук, доцента, члена НСК
організацією НСК
України «Віктор Адамський – науковець і
України
краєзнавець краю»
Літературний вечір до 60-річчя від дня
народження поета-романтика, члена НСП ОУНБ, ЧЗ спільно з
обласною та міською
України, кандидата математичних наук Віталія
організацією НСП
Міхалевського «Слово струмить мелодією
України
серця»

ОУНБ, ЧЗ спільно з

18.11.2021

Година національної гідності до Дня Гідності та
кафедрою
української
філології
Свободи «Вільні творять майбутнє».
ХНУ

18.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

30.11.2021

Перегляд документального фільму з колекції з
колекції DOCU/КЛУБ – Docudays UA «Рахую
дні, рахую роки» (режисер: Монне Ліндстрьом),
Бесіда-застереження до Міжнародного дня
боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
«Тільки не мовчи».
Скайп-консультування
для
жителів
Миролюбинської
сільської
територіальної
громади
Зустріч-реквієм до Дня пам’яті жертв
голодоморів, до 100-тих роковин від початку
масового штучного голоду 1921–1923 років в
Україні та до 75-тих роковин від початку
масового штучного голоду 1946–1947 років в
Україні «Мій вічний біль, моя пекуча
пам’ять...»
Презентація виставки художньої майстерні ТОВ
«Подільський камінь» (директор Свистун А.)
«А кажуть у каменя серця нема…»

Заступник директора

ОУНБ, ЧЗ

ОУНБ, ЧЗ

ОУНБ, ВКР

ОУНБ, ЧЗ

ОУНБ, ВМ

Олена БАВОРОВСЬКА

