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Культурно-мистецьке життя краю.
До Дня Конституції України
З нагоди Дня Конституції України Указом Президента України №276/2016 від 25
червня 2016 року
звання «Народний артист України» отримав актор, директор
Хмельницького міського моно-театру «Кут» Володимир Смотритель.
В приміщенні Будинку рад відбулися урочисті збори. Від учасників зібрання корзини
з квітами було встановлено до пам’ятників діячам історії та культури: Тарасу Шевченку,
В’ячеславу Чорноволу, пам’ятної Стели Героїв Небесної сотні та учасників
антитерористичної операції.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека долучилася до святкових
заходів. Для відвідувачів бібліотеки було організовано:
 презентацію книжкової виставки «Конституція України: історія та сьогодення» про
процеси пошуку шляхів розбудови України як правової, демократичної держави та
історію створення та прийняття конституційних документів;
 віртуальний краєзнавчий урок «Гербу Поділля – 220 років» про історію створення та
становлення герба Подільського краю;
 засідання клубу толерантності «Разом» за темою «Державні символи України та
інших країн» про народні та державні символи України та інших країн;
 перегляд та обговорення документального фільму китайського режисера Вейджун
Чена «Проголосуйте за мене, будь-ласка» для студентської молоді міста. Після
перегляду студенти мали можливість висловити свою думку щодо реалізації
громадянами своїх конституційних прав та продискутувати на теми: Що таке
демократія? Що таке вибори? Чи завжди запорука успіху виборів – в умілій
маніпуляції?

У Деражні молодіжною ходою, нагородами, спортивними змаганнями, дитячими
розвагами та піснями відзначили одразу три свята: День Конституції, День молоді та День
міста.
***
22 червня з нагоди відзначення Дня Скорботи та вшанування пам’яті жертв війни
Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека організувала героїко-патріотичні
читання в місці відпочинку кам’янчан – Лебединому озері. Учасники заходу згадували події
війни, читали поезії. Читання віршів переривалось піснями у виконанні поета та композитора
Лариси Закієвої.
***
З метою пізнання хореографічної культурної спадщини та встановлення дружніх
контактів між творчими колективами регіонів України, популяризації мистецтва танцю у
молодіжному середовищі, удосконалення виконавської майстерності та підвищення
художнього рівня аматорського мистецтва, обміну досвідом роботи керівників колективів та
учасників конкурсу у м. Шепетівка відбувся Всеукраїнський конкурс хореографії «Золоте
коло».
В рамках конкурсу відбулася творча зустріч членів журі та керівників хореографічних
колективів, під час якої члени журі поділились своїми враженнями від організації конкурсу,

творчих програм колективів та виконавців, висловили свої рекомендації та побажання.
Колективи-учасники отримали нагороди за І-ІІІ місця. Гран-Прі виборов зразковий
хореографічний ансамбль «Алтея» Кам’янець-Подільської міської дитячої школи мистецтв.
Загалом в конкурсі взяли участь 37 колективів та близько 700 учасників.
Бібліотечна справа
В рамках проведення консультацій з громадськістю в Хмельницькій обласній
універсальній науковій бібліотеці імені Миколи Островського проведено круглий стіл за
темою «Реалізація Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні
зміни
бібліотек
задля
забезпечення
сталого
розвитку
України».
У роботі круглого столу взяли участь: представники управління культури, національностей,
релігій та туризму обласної державної адміністрації; Кам’янець-Подільського коледжу
культури і мистецтв; молодіжних та творчих громадських організацій області; директори
вузівських та обласних бібліотек; керівники та заступники по роботі з дітьми районних
(міських) ЦБС області; бібліотечні фахівці об’єднаних територіальних громад.
В ході обговорення було створено координаційну раду з представників бібліотек різних
систем та відомств для забезпечення реалізації та координації діяльності по Стратегії
розвитку бібліотечної справи в регіоні та винесено проект рішення щодо розвитку
бібліотечної справи в області на 2016-2017 роки з конкретним планом дій.
Хмельницька ОУНБ імені Миколи Островського
Бібліотека офіційно відкрила Літній читальний зал «Сквер літературного читання»
в міському сквері імені Т.Шевченка. Учасники відкриття ознайомилися з книжковою
виставкою «Вічна магія книги»; продекламували вірші українських поетів та взяли участь у
майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Юрист Хмельницької обласної громадської
організації «Подільська правова ліга» Кристина Антонюк провела правовий лікбез «Знай
свої права». Наприкінці заходу кожен охочий мав нагоду зробити селфі з «Пані книгою»,
сукню для якої бібліотекарі виготовили з газет.
В рамках роботи Літнього читального залу «Сквер літературного читання»
бібліотекою в міському сквері ім. Т.Шевченка протягом місяця організовано перегляди
книжкових виставок:










«Людина пейзажу» про життя та творчість українського живописця Сергія Шишки з
нагоди 105-ї річниці від дня його народження;
«Вірний син свого народу» про життя та діяльність українського історика,
громадського та політичного діяча з нагоди 150-річчя від дня його народження;
«Крізь покоління і роки бентежить нас війна» (до Дня скорботи та вшанування
пам’яті жертв Другої світової війни). На виставці представлена документальна та
художня література, а також фотографії часів Другої світової війни;
«Ти і громадський транспорт» про організацію та органи управління громадським
транспортом, шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів
транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку;
«Земля в руках людини» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)
про вплив людини на природу, сучасні екологічні проблеми та аспекти охорони
природи для збереження майбутнього людства на планеті Земля;
подорож сторінками журналу «Міжнародний туризм» під назвою «Знайомтесь,
Європа» про пам’ятки культури та архітектури, інші визначні місця країн Європи;

 «Батько українських бестселерів» (до 65-річчя від дня народження Василя Шкляра)
про життя та творчість сучасного українського письменника та політичного діяча,
лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка;
 майстер народної творчості Ольга Балюк презентувала свої роботи та провела
майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки «Нерозлучники». Кожен охочий мав
можливість виготовити власний оберіг.
В рамках інформаційно-просвітницької діяльності для вихованців пришкільних
таборів Хмельницького ліцею №17, Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня №30;
“Прибузька республіка” Палацу творчості для дітей та юнацтва проведено:
 екскурсії-презентації про послуги та ресурси бібліотеки, перегляд стародруків та
раритетних видань;
 презентації:
«Моя країна – Україна» про природу, державні та народні символи, визначні місця
нашої держави;
«Історія виникнення книги: від витоків до сьогодення» про історію
книгодрукування, необхідність збереження інформації, скарбниці книг та бібліотеки
майбутнього ;
«Дивовижний світ природи» про екзотичних птахів та тварин;
 профілактичну бесіду «Безпечна поведінка-запорука гарних канікул»;
 ознайомлено з дитячою та учбовою літературою іноземними мовами.

В рамках Року англійської мови бібліотекою організовано:






учнівську практику «Як перекладати з англійської та німецької мови» для учнів
старших класів Хмельницької спеціалізованої середньої школи №6 з поглибленим
вивченням німецької мови. Старшокласникам презентована довідкова, методична та
навчальна література з питань вивчення англійської та німецької мов; здійснено огляд
інформаційних послуг ресурсного центру «Вікно в Америку»;
книжкову виставку «Американський прапор: Історія змін» (до Дня Прапора в
США) про історію одного з державних символів США та ритуали, пов’язані з
використанням прапора;
засідання клубу спілкування англійською мовою «English Speaking Club» за темою
«США від А до Я: відпочинок влітку».
Діяльність клубів за інтересами

З метою набуття навиків спілкування в колективі для усунення конфліктів і
переведення їх в площину діалогу в бібліотеці відбулася психологічна бесіда «Від
конфлікту – до діалогу» для учасників клубу «Разом», внутрішньо переміщених осіб зі
Сходу України.
В бібліотеці організовано засідання клубу «Франсуаза» за темою «Франція – земля
чудес». Учасники засідання мали можливість поглибити свої знання з питань історії,
культури та суспільно-політичного життя Французької Республіки, відповідаючи на
запитання вікторини, які підготували бібліотекарі, та використовуючи довідкову літературу з
фондів бібліотеки.

Відзначення ювілеїв і пам'ятних дат місяця

До Всесвітнього дня плетіння та Дня працівників легкої промисловості в бібліотеці
відбувся День інформації «В’язання модного одягу». В рамках проведення учасників заходу
ознайомлено з літературою з питань техніки в’язання спицями та крючком та виготовлення
предметів в’язаного одягу.
До 130-річчя від дня народження Костя Широцького та з метою висвітлення
досліджень життєвого і творчого шляху етнографа, фольклориста, краєзнавця Поділля на
основі документів і архівних матеріалів в бібліотеці відбулася презентація монографії Лілії
Іваневич «Кость Широцький (1886-1919): науковець, просвітник, педагог» та науковоархеографічних видань: «Кость Широцький у матеріалах із фондів Державного архіву
Хмельницької області та Хмельницького обласного краєзнавчого музею» та «Кость
Широцький (у працях, статтях, некрологах, гаслах, матеріалах, документах)». В рамках
презентації обговорювалися дослідження матеріалів з фондів Державного архіву
Хмельницької області та Хмельницького обласного краєзнавчого музею, що містять
інформацію про життєвий і творчий шлях К. В. Широцького, в тому числі його епістолярну
спадщину; праці і статті Л. Биковського, М. Кондратенка, Є. Сіцінського, В. Січинського, а
також статті сучасних науковців, опублікованих в довідкових виданнях. Участь у презентації
взяли науковці, історики, краєзнавці, дослідники історії та культури Подільського краю.
До 75-річчя від дня народження Івана Миколайчука в бібліотеці відбувся вечір
українського кіно «Іван Миколайчук: розплата за любов до рідного слова». Присутні
ознайомилися з життям та творчістю українського актора, сценариста та кінорежисера;
переглянули та обговорили кінострічку «Білий птах з чорною ознакою». Під час заходу
експонувалась
книжково-документальна
виставка
«Недокошений
лан
Івана
Миколайчука».
До Всесвітнього дня молока та з метою популяризації літератури про переваги
органічної молочної продукції для здоров’я людини в бібліотеці відбувся День інформації
«Що стоїть за еко-, біо-, органік- продуктами».
Методична робота

Бібліотекою організовано обласний семінар за темою «Виклики, ризики та нові
рішення для бібліотек при адміністративній реформі» для директорів ЦБС, ЦРБ та ЦМБ.
В перший день роботи учасники літнього клубу бібліотечних менеджерів взяли участь у
громадських слуханнях «Реалізація Стратегії розвитку бібліотечної справи на
Хмельниччині»; переглянули презентації «Оновлення і модернізація бібліотек як
пріоритет державної культурної політики. Адміністративна реформа і бібліотеки: нові
умови – нові виклики, нові рішення»; «Нова реальність: інформаційне обслуговування
як сервісна діяльність публічної бібліотеки» та «Сервіси Української бібліотечної
асоціації: презентація персонального кабінету для членів обласного відділення».

Наприкінці робочого дня голова обласного відділення УБА Надія Синиця провела
розширене засідання Хмельницького обласного відділення УБА, на якому обговорювалися
плани і завдання на 2016 рік.
16 червня відбувся круглий стіл з представниками бібліотек ОТГ «Співпраця
бібліотек і влади в умовах реформування»; а також діалог «Робота публічних бібліотек в
рамках всеукраїнських акцій: «Бібліотека українського воїна» та «Переплати газету
для мешканців зони АТО». Вже на базі центральної публічної бібліотеки Меджибізької
об’єднаної територіальної громади Летичівського району відбувся діалог «Інформаційні
форми співпраці – якісні зміни бібліотек», до участі в якому долучилися директори
центральної публічної бібліотеки Меджибізької ОТГ Валентина Заєць та Летичівської
публічної бібліотеки Летичівської селищної ради Ольга Дмухівська.

В рамках творчої студії «Сучасна бібліотека: нові вимоги, нові можливості»
бібліотекою організовано та проведено тренінг - семінар «Ресурси і послуги сучасної
бібліотеки у відповідь до потреб громади» на базі Віньковецької ЦРБ. Учасники тренінгу
ознайомилися з презентацією «Бібліотечні заходи та акції на підтримку та залучення
громади» та інформаційними ресурсами обласної бібліотеки «Ресурси обласної
універсальної наукової бібліотеки на задоволення інформаційних потреб жителів
області»; виконали роботу в
групах «Інноваційні бібліотечні форми роботи з
мешканцями громад. Створення карти громади та організація послуг для потенційних
користувачів бібліотеки» та підвели підсумки своєї роботи.
***
У Шепетівській районній бібліотеці відбулася презентація збірок «Сповідь» та «Капля
Любові» поетеси Антоніни Осецької. Привітати Антоніну прийшли рідні, друзі, студійці,
працівники бібліотеки. Під час презентації звучали вірші та пісні. Поетеса ділилася
спогадами, а присутні побажали творчого натхнення.
Музейна справа
18 музейних і заповідних закладів з 11 областей України та м. Києва взяли участь в
Другому регіональному музейному форумі “Музей: храм муз – 2016”, який відбувся 17 та
18 червня 2016 року на базі Державного історико-культурного заповідника “Межибіж” на
Хмельниччині.
За рішенням журі спеціальним дипломом “За збереження історичної спадщини”
відзначено Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові та його
відеопрограму “Майстер-клас із реставрації поштівки поч. ХХ ст. на базі лабораторії з
реставрації паперу музею”. Крім того, учасники познайомилися з експозиціями та
організацією роботи музеїв, що знаходяться в обласному центрі: Хмельницького музеюстудії фотографії, Хмельницьких обласних художнього і краєзнавчого музеїв.
В обласному літературно-меморіальному музеї імені М. Островського, що у
Шепетівці, відкрито експозицію “Борці за Україну”, присвячену шепетівчанам-учасникам
бойових дій на Сході України.

