
 

 

Департамент інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій 

Хмельницької обласної військової адміністрації 

Хмельницька обласна організація профспілки 
працівників культури 

Хмельницька обласна універсальна 
наукова бібліотека  

Хмельницьке обласне відділення ВГО УБА 

 ХІV Форум бібліотекарів 
Хмельниччини 

 

 
Запрошуємо 

взяти участь у  

ХIV Форумі  
бібліотекарів 

Хмельниччини, 
який відбудеться 

29-30 вересня 2022 року 
 у Хмельницькій  

обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

 
Початок о 10.00 

Хмельницький 
2022 

Зелен край, Хмельниччино моя, 
Рушниками стеляться дороги. 

Петро Карась 
 

Дати і цифри 

22 вересня 1937 року утворено              
Кам’янець-Подільську область у складі 3 
міст і 33 районів з центром у місті        
Кам’янці-Подільському. 

У травні 1941 року обласний центр     
перенесено до міста Проскурів. 

1941-1944 роки – територія області    
увійшла до складу генеральної округи 
Волинь – Поділля, утворено 9 адміністра-
тивних округів. 

16 січня 1954 року область перейменова-
но на Хмельницьку. 

1962 рік в Хмельницькій області сформо-
вано 10 районів. 

1965 рік –  на території області було 
утворено 20 районів. 

У 2015 – 2020 роках у Хмельницькій   
області створено 60 територіальних гро-
мад та 3 райони: Хмельницький,           
Кам’янець-Подільський, Шепетівський.  

2022 рік – в області діють 749 публічних 
бібліотек, з них: 3 обласних, 30 централь-
них бібліотек територіальних громад, 27 
бібліотек для дітей та 649 сільських       
публічних бібліотек. 



 

 

29 вересня 

10.00-11.45 - Відкриття форуму. 
Науково-практична конференція 
«Бібліотечний шлях в історії та сьогоден-
ні Хмельниччини» 

12.00-13.30 - Обласні урочистості з     
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 
Підсумки обласного конкурсу публічних 
бібліотек Хмельниччини на кращу сто-
рінку в мережі Фейсбук, участі бібліотек 
Хмельниччини у конкурсах Всеукраїнсь-
кого гатунку 

14.00 - Презентація поетичної збірки 
Лідії Ярохно «На терезах вічності» 

15.00 - Бенефіс читача Віталія Паламар-
чука 

16.00 - Презентації видань ОУНБ: 

• «Хмельницька ОУНБ у двох століт-
тях: документи і матеріали»; 

• «Хмельницька ОУНБ в інформацій-
ному просторі України: історія і  
сьогодення : збірник доповідей і по-
відомлень науково-практичної кон-
ференції» 

Впродовж дня: 

• презентації виставок книг з фондів     
бібліотеки; 

• бібліотечна фотозона на 1 поверсі     
«Я + книга = бібліотека»  

30 вересня 

10.00 - Брифінг «Краєзнавчі видання в 
бібліотеці»  

11.00 - Перегляд книжкової виставки 
«Літопис газетних статей у системі    
поточних державних бібліографічних 
покажчиків» (до 85-річчя видання)  

13.00 - Бібліотечна гутірка «Будь у      
тренді! Читай і зростай!» 

14.00 - Презентація персональної вистав-
ки фотохудожниці Віри Єрифи «Кривий 
Ріг в об’єктиві»  

15.00 - Огляд іншомовних видань 
«Унікальні словники та енциклопедії» 

Впродовж дня:  

• День відкритих дверей «Скарбниця 
ідей»; 

• оглядові екскурсії-презентації        
обласною універсальною науковою 
бібліотекою; 

• реверс-акція «День повернення      
забутих книг»; 

• зустрічі з користувачами, презента-
ції книг на базі обласних, міських та 
публічних бібліотек територіальних 
громад області. 

Всеукраїнські заходи: 

• акція вдячності «Бібліотека для   
тебе»; 

• марафон НПБУ імені Ярослава    
Мудрого «Бібліотека і війна:      
тримаємо стрій!» 

Програма 

Контактна інформація 
 

29000, м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 28 

тел./факс: (0382) 79-47-31 
e-mail: library.ounb.km@gmail.com  

Вебсайт: www.ounb.km.ua 


