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Культурно-мистецьке життя краю
В рамках святкування Дня Державного Прапора та 25-ї річниці Незалежності
України на Майдані Незалежності м. Хмельницького відбулася низка заходів. Зокрема:
 розгорнулося наметове містечко, де усі райони та міста області презентували свої
місцеві традиції та здобутки, а також художні роботи, представлені в рамках обласного
фестивалю народної творчості «Ода Україні», що близько півроку тривав на теренах
області та мав на меті крім художніх робіт визначити кращі мистецькі номери колективів та
окремих виконавців області;
 представлено виставку-ярмарок художніх виробів майстрів декоративноприкладного мистецтва «Барви Хмельниччини», участь у якій взяло близько 100
народних умільців;
 пройшов святковий марш-парад за участю більш як 1000 осіб, серед них духові
оркестри області – міст Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Старокостянтинова,
Полонного та Нетішина, а також Ізяславського району, естрадний оркестр Головного
управління Національної поліції у Хмельницькій області, творчі колективи закладів культури
і мистецтва області, а також колективи-гості;
 біля стели «Красо України, Подолля!» відбулось Всеукраїнське свято народного
костюму «Жива традиція», яке пройшло в області вже втретє;
 у обласній філармонії пройшов концерт «25 хітів української незалежності». До
уваги глядачів було представлено 25 найкращих естрадних та інших творів, які були
написані українськими митцями до незалежності та після її проголошення. Музична
композиція виконувалася за участю Академічного симфонічного оркестру Хмельницької
обласної філармонії, диригентом концерту був заслужений артист України Сергій Рабійчук;
 родзинкою свята стала демонстрація 12 колекцій стилізованого та етно- одягу,
виготовленого дизайнерами Хмельниччини. У концертній програмі взяли участь близько 20
творчих колективів та солістів з Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Волинської
областей, а також Республіки Польща.
До святкування Дня Державного Прапора та 25-ї річниці Незалежності України на
Майдані Незалежності долучилися також культурно-мистецькі заклади області, зокрема:


відбувся VІІI фестиваль хорів ветеранів війни та праці «Тобі, Україно, пісенний
наш скарб!»,
організований
Хмельницькою обласною радою організації
ветеранів України та Хмельницьким обласним науково-методичним центром
культури і мистецтва. У VІІІ фестивалі хорів взяли участь 25 колективів з
різних куточків Хмельниччини, а це біля 700 учасників.
Фестиваль розпочався з масового виконання Державного Гімну України на
Майдані Незалежності під час урочистого підняття Державного Прапора. Потім
учасники фестивалю демонстрували свою майстерність на сцені Хмельницької
обласної філармонії. Хорові колективи подарували глядачам душевне виконання
пісень про рідний край;



Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека на Майдані Незалежності
представила інсталяцію
книжково-ілюстративної виставки «В усіх
тисячоліттях і віках, нехай живе і квітне Україна» з презентацією
інноваційних послуг бібліотеки для громади. Учасникам та гостям
загальнообласного святкування бібліотека представила кращі зразки вітчизняної
літератури, яка вийшла за роки Незалежності України. Найкращі твори класиків
української літератури Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки. Книги що стали
подією року – антологія майданівських віршів «Небесна сотня», «Аеропорт»
Сергія Лойко, «Велика війна 2014р.» Михайла Слабошпицького; представлені

кращі історичні романи, сучасна проза та поезія українських авторів – лауреатів
Національної премії імені Т.Г. Шевченка та переможців конкурсу «Коронація
слова», а також література, що знайомить з народними традиціями українців,
культурною спадщиною нашого народу, видатними діячами української
культури, сучасним обличчям українських міст і сіл, рекордами та здобутками за
роки незалежності. Крім того, було представлено 25 кращих інноваційних
послуг сучасної бібліотеки, які надаються відвідувачам у бібліотеках області:
онлайн-екскурсії та веб-конференції, розвиток регіонального туризму,
інтерактивні ігри, правове консультування, послуги електронного урядування,
майстер-класи, доступ до електронних ресурсів та баз даних тощо. Всі бажаючі
могли ознайомитись з досвідом роботи бібліотек області щодо співпраці з
місцевими громадами, реалізованими проектами та виданнями методичного
характеру бібліотеки;


Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка для жителів
міста представила виставку-інсталяцію “25 кращих книг України для дітей”.
Хмельничани ознайомилися з книгами сучасних українських письменників
О.Дерманського, І.Андрусяка, Л.Воронини, О.Радушинської та інших. Великий
інтерес у дорослих і дітей викликали книги Х.Лукащук “Казка про Майдан”,
А.Сокол “Україна”, Р.Романишина та А.Лесіва “Війна, що змінила Рондо” і інші.
Фестиваль вишиванок “Вишиванки чарівна краса” та street-моб “Жовтоблакитна феєрія” об’єднав читачів у дружню українську родину. Діти разом з
дорослими писали побажання для нашої країни та створювали вишиванку із
жовто-блакитних сердечок. Юні українці бажали миру, добробуту та щастя
Україні, а наймолодші вправно декламували вірші відомих поетів. Діти, які ще
не вміють писати, також не нудьгували. Вони розфарбовували шаблони
вишиванки улюбленими кольорами. Любов до рідної держави малеча втілювала
у малюнках на асфальті “Я славлю свою Україну”.

До 25-річчя незалежності України в Хмельницькій обласній універсальній
науковій бібліотеці , бібліотеках області та закладах культури відбулося:
 Хмельницькою ОУНБ підготовлено та видано друком довідковоінформаційне видання «Хмельниччина в літописі незалежної України:
хроніка подій 2011-2016 років». Мета видання – ознайомити користувачів з
переліком подій, які відбулися на теренах області з другої половини 2011 року
по липень 2016 року і є продовженням однойменного видання 2011 року.
Хроніку доповнюють: список літератури про край останніх років видання з
фонду бібліотеки та іменний покажчик. Дане видання стане корисним для
широкого читацького загалу, усім, хто цікавиться історією і сьогоденням
рідного краю;
 вийшов друком перший примірник
довідково-біобібліографічного
видання «Герої України: Хмельницька область». У виданні подано короткі
відомості історію нагороди, описи атрибутів та положення про нагороду.
Тут зібрано матеріал про наших земляків та пов’язаних з Хмельниччиною осіб,
удостоєних найвищої відзнаки України за здійснення визначного героїчного
вчинку або визначного трудового досягнення. Звання Героя України удостоєні
24 наших земляки: Митрополит Київський і всієї України Блаженніший
ВОЛОДИМИР, аграрії, учасники антитерористичної операції на сході України,
Герої Небесної Сотні, діячі мистецтва та військові діячі, тощо. Біографічні

довідки про Героїв доповнено списком книг та статей з фондів Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки;
 відбулась презентація 11-го випуску літературно-художнього видання
Альманаху „Медобори” Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів України». Учасників зібрання привітали
представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
бібліотек Хмельниччини, які вручили спілчанам грамоти, подяки та відзнаки.
Музичні вітання забезпечили: народний аматорський хор «Давидківчани», дует
«Божеле» із с. Снітівка Летичівського району та співачка Олена Свистун з
м. Деражні. Учасники заходу мали можливість ознайомитись з книжковоілюстративною виставкою «Душа співає в ріднім слові», на якій представлено
усі випуски альманаху та творчий доробок членів Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»;
 відбулося чергове засідання кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays
UA під час якого було переглянуто фільм режисера Світлани Ліщинської
«Євромайдан SOS. Право на гідність». Після перегляду фільму темою для
обговорення стали питання захисту та дотримання прав людини, свобода
мирних зібрань, а також дії українців, які втілюють і реалізують благодійні
проекти та волонтерські правозахисні ініціативи. Розібратися у даній темі
глядачам допомогли правозахисники Хмельницької обласної громадської
оргнанізації
«Подільська
правова
ліга»
та
спеціаліст
Головного
територіального управління юстиції Хмельницької області. Під час дискусії
зайшла мова і про підвищення правової освіти учнівської та студентської
молоді. Юрист Площинська Анастасія поділилася досвідом юридичної
допомоги учасникам АТО, та наголосила на важливість перегляду даного
фільму учнями шкіл та студентами вузів міста;
 Хмельницькою ОУНБ було підготовлено книжково-ілюстративну виставку
«В усіх тисячоліттях і віках, нехай живе і квітне Україна». До уваги
користувачів була представлена література яка розповідає про споконвічне
прагнення українського народу жити в незалежній державі. Виставка
складалася з 5 розділів: «Нашої історії рядки…»; «Українська національна
ідея як підстава державотворення», книги якої знайомлять з фундаторами
української незалежності, дослідженнями ролі національної ідеї і розбудови
українського суспільства; «Україна – суверенна і незалежна», представлена
література знайомить з
сучасним економічним та політичним станом
українського суспільства, вводить в хід українських реформ, входження
України в європейську спільноту, стан прав людини в Україні тощо; «Єдність
рідної землі – основа нашої держави», література цього розділу розповідає про
Революцію Гідності, події на Майдані, героїв Небесної Сотні, окупацію Криму
та неоголошену війну на Сході України;
 в літньому читальному залі «Сквер літературного читання» відділом
абонемента Хмельницької ОУНБ була проведена презентація книжковоілюстративної виставки «Живи, Україно, прекрасна і вільна». Відвідувачі
ознайомилися з виданнями, які розкривають події історичного минулого нашої
країни. Крім того увазі відвідувачів були запропоновані фотоальбоми та
енциклопедії: «Ілюстрована історія України», книга Клімова А. А. «Україна.
101 видатна постать», Нізовського А. Ю. «100 великих реліквій і скарбів
України», які звернули на себе увагу і не дарма, адже в цих книгах докладно

описано реліквії, що належали колись відомим історичним діячам і стали нин і
символами нашої державності: картини, ікони, предмети матеріального побуту,
витвори ювелірного мистецтва. В кожного із цих предметів-символів, що
дійшли до нас із глибин століть своя захоплююча, драматична доля, у цілому ж
вони становлять унікальний літопис України.
Також було проведено огляд книжково-ілюстративної виставки з
елементами практичного вирішення «Подільська вишивка: традиційність
крізь призму сьогодення». Метою якої була популяризація духовності,
національних надбань, української культури та традицій, ознайомлення
користувачів із витоками Подільської вишивки, елементами та символами
українського національного костюму, оберегу, орнаментами, колоритними
ознаками, багатством шиття. Спонукати до вивчення свого родового коріння,
зокрема вишивки Поділля.;
 16 та 17 серпня у читальному залі гуманітарного профілю Хмельницької ОУНБ
відбулися засідання методичних об’єднань вчителів історії та права
загальноосвітніх шкіл Хмельницького району та міста Хмельницького. В ході
проведення заходів обговорювалася тема співпраці бібліотеки та навчальних
закладів в контексті сучасних вимог національно-патріотичного виховання
молоді. Для викладачів було презентовано книжково-ілюстративну
виставку «Єдина Україна – єдиний народ» (до 25-ї річниці проголошення
незалежності України та до Дня Державного Прапора України) та довідковобіобібліографічне видання «Герої України: Хмельницька область», яке
підготувала бібліотека. Вчителі були ознайомлені з новою методичною
літературою та краєзнавчими ресурсами бібліотеки;
 обласний конкурс юних дарувань «Кобзарики» пройшов у публічних
бібліотеках з травня по серпень 2016 року, його головна мета – сприяння
національно-патріотичному
вихованню
підростаючого
покоління,
стимулювання творчої, пізнавальної активності дітей. До конкурсу долучилося
більше півтори тисячі дітей віком від 6 до 15 років. За підсумками проведення
другого етапу конкурсу та рішенням журі на третій етап в обласну бібліотеку
для дітей імені Т.Г.Шевченка було подано 220 робіт. Учасники презентували
свої роботи у трьох номінаціях: “Літературні твори”, “Художні роботи”,
“Оригінальне привітання”. Журі визначило 22 переможці конкурсу. Кращі
творчі роботи учасників обласного конкурсу юних дарувань розміщені на
виставці “Кобзарики про Україну”;
 Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка розгорнула
книжкову виставку-інсталяцію “З Днем народження, країно!”. Відвідувачі
бібліотеки ознайомилися із книгами з історії української держави, про
визначних діячів, які прославляли Україну. За допомогою книг, розміщених на
виставці, діти знайомилися зі звичаями українців та більш детально дізналися
про національний одяг та його історію. Прикрасою виставки була народна та
державна символіка, колоритні ляльки-мотанки і українські віночки. Екскурс
в історію “Героїчна Україна від минулого до сьогодення…” здійснили діти
молодшого шкільного віку. Малята прослухали легенду про Україну,
пригадали визначних українців, які прославили нашу державу, та повідали, що
означає Україна для кожного з них і дружно заспівали Гімн нашої держави;

 на майданчику біля кінотеатру Шевченка було проведено патріотичну акцію
для дітей «Збережи Незалежність», яку організувала Хмельницька міська
центральна бібліотека. Юні українці та україночки мали змогу вкласти свою
часточку душі у спільну справу підтримки наших героїв, яку вони втілювали у
своїх малюнках та власноруч зроблених листівках. Синьо-жовті голуби,
червона калина та жовтогарячі соняхи з’являлися на дитячих малюнках немов
справжні, і з кожним штрихом олівця малюнки доповнювались патріотичними
символами: гербом України та українським прапором. Малеча щиро писала у
своїх листах слова вдячності нашим захисникам за спокій у нашому місті та
бажала скорішого повернення до своїх домівок. Можна тільки уявити, скільки
радості принесуть нашим воїнам ці «листівки щастя», адже кожен із них, хоч в
такий спосіб, зможе пережити маленькі хвилини радості, яких їм так не
вистачає на фронті і бодай на мить забути усі жахіття війни;
 з ініціативи Хмельницької ОУНБ бібліотекарі Красилівщини організували
I етап ярмарку соціальних ініціатив «Впровадження кращих інновацій в
роботу бібліотеки». На ярмарку були представлені кращі ідеї діяльності
бібліотек за програмами, презентація цікавих матеріалів роботи клубів за
інтересами, відеоролики та креативність самого підходу до презентацій ідей.
Головний меседж ярмарку: змінити стереотипне мислення в жителів громади
про бібліотеку та її значення в їх житті. В роботі ярмарки прийняли голова
Красилівської районної державної адміністрації Ніла Островська, голова
районної ради Василь Пасічник, Красилівський міський голова Анатолій
Жовтан, начальник відділу культури, національностей та релігій РДА Інна
Грицюк, бібліотечні працівники, жителі громади, представники влади, освітяни
району та читачі бібліотеки. До уваги відвідувачів ярмарку працівниками
Красилівської центральної районної бібліотеки було експоновано бібліокафе
«Смачна книга»;
 у Ка’мянці-Подільському центральна міська бібліотека імені Костя Солухи
організувала літературно-мистецьке свято «Ми одна українська родина».
Слухачі разом із учасниками святкового дійства мали змогу поринути в
історичне минуле українського народу, згадати його видатних особистостей та
встановити віхи боротьби за незалежність. У залі звучали вірші місцевих
поетів із клубу «Ліра», пісні про Україну у виконанні поета, композитора
Лариси Закієвої. Також працівники бібліотеки спільно із територіальним
центром соціального обслуговування ТЦСО (НСП) «Турбота» провели
тематичний вечір «Найкраща країна–моя Україна». Метою заходу було
популяризація історичної спадщини України, вшанування Героїв, які віддали
своє життя за утвердження незалежності. Приємно радували присутніх виступи
хору ветеранів «Квітка на камені», поета та композитора Жанни Мадич та
ансамблю сопілкарів із членів УТОСУ;
 у Воронковецькій сільській бібліотеці Старокостянтинівського району
пройшов майстер-клас, на якому Валькова Тетяна ознайомила дітей з одним
із традиційних видів народних ремесл – виготовленням виробів із солоного
тіста. Разом із дітьми вони створили композицію «Моя Україна». До уваги
присутніх виставку дитячих робіт «Україна – моя Батьківщина», на якій
представлено роботи у різних традиційних українських техніках – витинанки,
вишивки, вироби із солоного тіста;

 в Хмельницькому монотеатрі "Кут" презентували музичний диск два
класики нашої області: Павло Гірник та Володимир Смотритель. Добре
відомий не лише в нашій області, але й по всій Україні талановитий поет Павло
Гірник в черговий раз подарував своїм шанувальникам можливість
насолодитись прекрасною поезією. Правда, цього разу подія стала вдвічі
емоційнішою. Народний артист України Володимир Смотритель поклав вірші
П. Гірника на авторську музику та спільно з автором віршів презентували свій
перший диск – «Посвітається». Пісні, в яких на вагу золота іде кожне слово, в
сучасному світі стають своєрідною диковинкою. Та можна з впевненістю
сказати, що вечір презентації приніс неабияке естетичне задоволення усім
присутнім;
 у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулася виставка фотографій
«Моя країна в «Східному партнерстві». В експозиції — 53 світлини
фотомитців нашої держави і ще п’яти країн, які входять до ініціативи «Східне
партнерство»: Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і Білорусії. Мета
виставки — показати, якою бачать нашу Україну фотохудожники. Більшість
фотографій була зроблена переможцями творчих національних конкурсів під
час фотопленерів, що проводилися з серпня по жовтень минулого року в
кожній з названих шести країн. Подібні виставки відбулися в Києві, Баку,
Єревані, Тбілісі, Кишиневі і Мінську. «Східне партнерство» — це
зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, що поширюється на його
вищезгадані країни-сусіди. Країни-партнери, наближаючись до ЄС, мають
змогу обмінюватися своїм досвідом і найкращими практиками. Виставка
фотографічного мистецтва викликала жвавий інтерес у хмельничан;
 керівництво Хмельницького академічного музично-драматичного театру
ім. М. Старицького зібрало найкращих творчих діячів і представило загалу
концертну програму «Одна-єдина!». У вітальному концерті звучали душевні
народні композиції, сучасні хіти, класичні музичні твори у новій обробці. Всі
глядачі урочистої добірки митців театру були захоплені ентузіазмом і запалом
виконавців, підспівували солістам і аплодували музичним геніям оркестру, під
проводом диригента Леоніда Деркача. Вся програма була зіткана з любові до
України, його відданих краю людей. Спільним побажанням всіх глядачі було
якнайчастіше зустрічатись з творчими виступами улюблених митців.

Бібліотечна справа
***
В рамках роботи Літнього читального залу «Сквер літературного читання» в
міському сквері ім. Т. Г. Шевченка протягом місяця Хмельницькою ОУНБ організовано:
• День спеціаліста «Академія будівництва України». Захід проведено з метою
розкриття значення професій будівельника, інженера та архітектора в розвитку
інфраструктури України.
• розширений перегляд літератури «Хмельниччина – мій рідний край» про
визначні пам’ятки історії, культури та архітектури краю, через які прокладено туристичні
маршрути; окремий розділом висвітлено розвиток зеленого туризму в області.

***
В рамках засідання клубу «Краєзнавець», в Хмельницькій ОУНБ відбулась
презентація восьмого випуску науково-краєзнавчого збірника «Хмельницькі
краєзнавчі студії».
Новий випуск збірника присвячений ювілею подвижниці бібліотечного краєзнавства,
члена Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України, головного
бібліографа відділу краєзнавства Валентини Опанасівни Мельник. До збірника увійшли
наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної
спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.
Презентація пройшла у теплій і дружній атмосфері. Під час засідання усім дописувачам
було вручено науково-краєзнавчий збірник.
***
5 серпня у Хмельницькій центральній міській бібліотеці зібралися любителі
інтелектуального дозвілля, адже тут відбулося відкриття «Книжкового Біг-Бену». На
дійство завітали діти шкільного віку з усіх куточків міста Хмельницького.
Юних гостей зустрічали англійські літературні герої: Мері Поппінс, Джейн Ейр, Гаррі
Поттер, Аліса та міс Марпл.
Разом з міс Марпл, у яку на один день перевтілилася бібліотекар Тетяна Гончарова,
діти здійснили сходження на «Книжковий Біг-Бен», ознайомилися з англійською
літературою. Девіз виставки «Для того, щоб пізнати світ – вивчай англійську».
А далі були навчальні ігри для юних учасників від Школи англійської мови FLASH та
чаювання й селфі на згадку на фоні інсталяції. Насолоджувались не тільки смаком
англійського чаю з печивом, а й переглядом Englishвідео-міксу.
***
Вперше у місті протягом трьох днів, з 19 до 21 серпня, проходив фестиваль Медового
Спаса у парку культури та відпочинку імені М. Чекмана. Хмельничани мали нагоду відчути
дійство наповну: насолодитися святковою атмосферою, пригоститися медом та взяти участь
у найрізноманітніших заходах, оскільки програма була надзвичайно насиченою.
До організації фестивалю долучилася Хмельницька міська централізована бібліотечна
система. Бібліотекарі працювали у рамках одного із проектів фестивалю «Бібліотека на
галявині».
Було жваво та весело, як у вулику, адже діти із задоволенням малювали, читали,
відгадували загадки та кросворди, з клаптиків тканини викладали бджолу, гралися у різні
ігри, а дорослі відповідали на запитання вікторини, які не були надто легкими й змушували
задуматися. Відповіді можна було знайти на сторінках книг, які були представлені на
тематичній літературній виставці.
***
З 25 по 28 серпня у с. Отроків Новоушицького району пройшов 9-й Міжнародний
фестиваль лазерного шоу «Отроків».
Місцем проведення фестивалю була літня
резиденція графа Сцибора-Мархоцького, засновника Миньковецької держави. Цього року
фестиваль проходив спільно з організацією молодих вчених та науковців, які під час дійства
читали власні лекції-дослідження. Під час фестивалю відвідувачі мали змогу побувати у
меморіальному музеї графа, ознайомитися із роботами художників та майстрів декоративноужиткового мистецтва області, прослухати вірші поетів, які завітали на свято.
***
У мікрорайоні Ракове було проведено лібмоб “Як пройти до обласної бібліотеки для
дітей імені Т.Г.Шевченка”. Лібмоб відбувся у невеличкому, затишному скверику. Саме тут
зустрічали привітних матусь, які гуляли з малечею. Вони охоче відповідали на запитання, а

також цікавилися, які заходи проводяться для наймолодших читачів. Особливо зацікавила
молодих мам Студія дитячого розвитку та дозвілля “Меррі Поппінс”, що діє у бібліотеці.
Опитування проводилось і серед перехожих. Діти повідали нам, що охоче відвідують дитячі
бібліотеки. Більшість респондентів чули про обласну бібліотеку для дітей і знають де вона
знаходиться, 30% опитаних є її читачами. Вони отримали від бібліотекарів смайлики, на
жаль, 15 % респондентів не знають про бібліотеку, їм були роздані рекламки-запрошення.
Методична робота
З метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області Хмельницькою
ОУНБ організовано та проведено засідання онлайн-клубу «Сучасний методист», в рамках
роботи якого розглядалися питання діяльності та взаємодії бібліотек регіону в умовах
адміністративної реформи. Також для працівників бібліотек області було проведено вебінар
«Можливості соціальних мереж для пошуку та розширення кола партнерів бібліотек», в
рамках якого розглядалися питання налагодження бібліотекою партнерств з використанням
соціальних мереж.
***
Ярмолинецьку ЦБС відвідали колеги з Деражнянського району. 13 сільських
бібліотекарів набиралися досвіду і ділилися своїм в бібліотеках – філіалах сіл Правдівка,
Сутківці, Кадиївка і Стріхівці. Приїхали наші гості поспілкуватись, подивитись, порівняти та
й просто на відстані своє вже дивиться по – інакшому… Програма візиту була насичена –
відвідали дуже гарну бібліотеку с. Правдівка, яка справила враження своїм музеєм,
убранством, затишком та гостинним бібліотекарем Іваницею В.К. Побувати на
Ярмолинеччині та не відвідати Покровську церкву – фортецю? Отець Володимир провів
екскурсію, гості придбали сувеніри на пам'ять. Звичайно зайшли в сучасну Сутковецьку
бібліотеку, де господиня Білик І.І. коротко ознайомила з роботою бібліотеки з громадою.
Нашим гостям сподобалось гарне обладнання книгозбірні та спектр послуг, які вона надає.
Для порівняння заїхали в бібліотеку с. Кадиївка, де провідний бібліотекар Чайка А.М.
продемонструвала, як може сучасно працювати бібліотека маленького села і бути корисною
для своїх мешканців. Заключним акордом стало відвідування Стріховецької бібліотеки, де
бібліотекар Ліснича М.В. за порівняно невеликий термін і маючи тільки бажання і
добросовісну працю, при підтримки небайдужої сільської влади, зробила гарну бібліотеку,
де є і комп’ютер для користувачів, дуже цікавий музей, гарний бібліотечний фонд. Взагалі
наші гості були приємно вражені, що наші бібліотеки мають нову літературу, поповнюються
з місцевого бюджету і можуть задовольняти запити будь – якої групи користувачів.
***
У Шепетівській районній бібліотеці відбувся семінар-практикум бібліотечних
працівників району з метою покращення виховання читання та сучасного бачення якісного
обслуговування користувачів. Директор бібліотеки Людмила Везюк ознайомила присутніх із
реаліями сьогодення сільських бібліотек в зв’язку з об’єднанням громад.
Фахівцями центральної районної бібліотеки були надані методичні консультації:
«Сучасне бачення якісного обслуговування користувачів, виховання культури читання у
дітей» (Павліна Огородник), «Робота бібліотек на допомогу професійній орієнтації молоді»
(Олена Богурська), «Краєзнавча діяльність бібліотек в сучасних умовах» (Галина Слюсар),
«Робота з фондом цінних та рідкісних книг» (Віталіна Захарчук).
Під час години взаємних порад «Літо з бібліотекою» – працівники – Валентина
Грабарчук смт. Гриців, Надія Бондар – с. Городище, Ірина Кузьомко – с. В.Медведівка
поділилась досвідом проведення літніх читань.

Година професійного спілкування «Сільська бібліотека: оберіг історії краю» – пройшла
дуже активно та плідно.
***
В обласній бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка відкрилась школа професійного
розвитку для працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей. Навчання
пройшли 17 спеціалістів із 15 районів області. В рамках професійного діалогу учасники
школи обговорили сучасні реалії та окреслили напрямки роботи публічних бібліотек з
читачами-дітьми в умовах реформування. Сільські бібліотекарі отримали практичні поради
по створенню сучасного бібліотечного середовища для читачів, проведенню піар-діяльності,
формуванню інформаційної культури дітей і підлітків. Вони стали активними учасниками
тренінгу, завдяки якому навчились моделювати комфортний простір для дітей. А спільна
робота в креатив-майстерні сприяла набуттю знань з розвитку творчих здібностей дітей через
проведення майстер-класів. Провідні спеціалісти обласної бібліотеки познайомили колег із
новою сучасною літературою для дітей та підлітків, презентували інтерактивні ресурси як
ефективний засіб активізації дитячого читання.
Відзначення ювілеїв і пам'ятних дат місяця
З 5 по 21 серпня в бразильському місті Ріо-де-Жанейро проходила літня Олімпіада2016, в якій взяли участь 11 спортсменів від Хмельницької області. З цієї нагоди на період
Олімпійських ігор бібліотеками міста було підготовлено:


в Хмельницькій ОУНБ розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Ігри,
що підкорили світ». До уваги користувачів було представлено унікальну
літературу, яка розповідає про історію Олімпійських Ігор, становлення та
розвиток сучасного олімпійського руху в Україні, знайомить з олімпійськими
видами спорту та досягненнями атлетів світу й України. Відвідувачі бібліотеки
мали можливість ознайомитись з призерами Олімпійських Ігор, уродженцями
краю, а також тими, хто життєво, в різні роки був пов`язаний з Хмельниччиною.
Виставку доповнено щоденником ігор, плакатами, значками та іншою
олімпійською символікою і атрибутикою, наданою Хмельницьким обласним
відділенням Національного олімпійського комітету України;



Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва організувала олімпійський
книжковий майданчик під відкритим небом. Завдяки Хмельницькому
обласному відділенню Національного Олімпійського комітету України у фонд
бібліотеки надійшли унікальні видання про історію та розвиток олімпійського
руху як в Україні так і на Хмельниччині зокрема. Книжкова панорама
ознайомила хмельничан з великою кількістю книг про спорт, олімпійські ігри, а
періодичні видання подавали щоденник Олімпіади в Ріо. Бібліотекарі
сподіваються, що приклад олімпійців навчить багатьох сміливо торувати складні
життєві шляхи і приведе безліч зацікавлених у спортивні зали, на стадіони, в
басейни.

***
В рамках Року англійської мови Хмельницькою ОУНБ організовано:
• уроки спілкування англійською мовою для людей похилого віку (в рамках роботи
Університету третього віку «Перші кроки спілкування англійською»), метою якого є
вивчення розмовних конструкцій англійською мовою;

• цикл занять по підготовці до здачі тесту SAT на перевірку критичного мислення
для вступу у навчальні заклади США (в рамках засідання клубу спілкування англійською
мовою «English spiking club»).
***
З нагоди ювілею від дня народження Івана Яковича Франка в Хмельницькому
обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького
відбулася вистава за його драмою «Украдене щастя». Вхід був вільний. Тому, у залі
зібрались люди дійсно не байдужі до творчості видатного каменяра та до творчості
театрального колективу.
***
До 110-річчя від дня народження Леопольда Левицького на веб-сайт Хмельницької
ОУНБ підготовлена віртуальна повнотекстова довідка «Підсвідомий колорит свідомого»
про життя та творчість українського художника.
***
У читальному залі Кам’янець-Подільської центральної міської бібліотеки імені Костя
Солухи була організована мистецька година «Феномен української культури»,
присвячена 75-річчю з дня народження великого
українського актора Богдана
Сильвестровича Ступки.
Метою заходу була популяризація творчості та вшанування талановитого кіноактора.
На заході слухачі ознайомились з життєвим та творчим шляхом видатного майстра,
дізнались про багатство та розкіш його української душі, яка втілила в собі все найкраще:
найталановитіше, найпісенніше у вітчизняному театрі.
Виявом уваги до творчості актора став перегляд уривків незабутніх кінострічок –
«Вогнем і мечем» Є.Гофмана, «Білий птах з чорною ознакою» Ю. Іллєнка та І. Миколайчука.
Музейна справа
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося:
 відкриття
персональної
виставки
волинської
художниці
Валентини
Михальської ”Любов моя, Україно!”. На виставці представлено 89 робіт, створених в
різних жанрах та техніках. До експозиції увійшли твори, що презентують
багатогранність творчості мисткині: натюрморти, портрети, пейзажі, композиції
релігійного, казкового та міфологічного змісту, виконані аквареллю, гуашшю,
тушшю, кольоровими олівцями тощо. Яскравим акцентом є роботи, створені у техніці
монотипії та серія графічних портретів жінок з родини Косачів – українського роду,
найвідомішою представницею якого є поетеса Леся Українка (Лариса Петрівна
Косач);
 відкриття персональної виставки живопису Сергія Гульшані до 80-річчя з дня
народження «З любов’ю до людей». «Найголовніше в мистецтві — це любов, яка
окриляє художника, дає наснагу та відкриває перед ним нескінченне розмаїття, що
приховує в собі природа та й саме життя». Саме це відчуття лягло в основу чергової
ретроспективної виставки «З любов’ю до людей» хмельницького художника Сергія
Гульшані, яка присвячена його 80-річчю;
 урочисте відкриття виставки “Кобзар у творах Валерія Франчука” - третя
персональна виставка митця. До експозиції увійшли твори графіки, скульптури і
живопису, присвячені творчості видатного українського поета Тараса Шевченка.
 представлено роботи молодої художниці Альони Оласюк «Межа/ Грань/Border». ЇЇ
окремий проект носить назву «Do you want wear in artwork?”, що в перекладі

означає: «Чи не хочеш ти вдягнути витвір мистецтва?». Графічні роботи художниці
без визначеної стилістики, проте із особливим характером, уже 10 разів бачили у
кількох Китайських містах. Цього літа вона провела першу велику виставку в Києві і
не могла оминути рідне місто. Малює Альона пером та китайською густою тушшю
для каліграфії. Дівчина відійшла від звичних форм та кольору і відтворила власну
«Межу» в однойменній виставці. Нетиповість – головна ідея, як в самих роботах, так і
в їх подачі. Неформальну атмосферу виставки доповнили: анімація на стінах,
діджейський пульт, відео-історія. Окрім виставки, в рамках проекту відбулась
міждисциплінарна лекція Аніти Немет «Перетин» та воркшоп від художниці. Проект
«Межа/Грань/Border» створений аби показати, що крайнощі, такі як чорне та біле, є
невід’ємною частиною кожного життя, і в цих незвичностях слід вміти бачити красу.
***
У Меджибізькій фортеці завершив свою роботу волонтерський табір
“Середньовічний бастіон 2016″. Впродовж двох тижнів молоді волонтери з європейських
країн брали участь в археологічних дослідженнях і водночас, проживаючи у Меджибожі,
пізнавали історію та сучасне життя України. Щире захоплення науковими дослідженнями,
цікавість до подорожей, бажання віддати частку праці пам’яткам і англійська мова як засіб
міжнародного спілкування об’єднали молодих людей з Англії, Чехії та Туреччини. Під
спекотним серпневим сонцем вони допомагали археологам у нелегкій роботі: розкопках
місця перебування первісної людини поблизу Меджибожа. А вечірній час був присвячений
екскурсіям історичними місцями Меджибожа та Подільського краю, знайомству з фактами
багатогранної, часто драматичної, але надзвичайно багатої на події історії України та її
пам’ятками.

