Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за квітень 2017 року)
Загальні питання
Працівники управління культури, національностей, релігій та туризму
облдержадміністрації, закладів культури та мистецтва долучилися до меморіальних заходів з
нагоди 73-ї річниці звільнення Хмельниччини від нацистських окупантів. На Військовому
кладовищі відбулося покладання квітів до пам’ятників та обелісків, могил загиблих воїніввизволителів. Пам’ять загиблих на фронтах, закатованих у фашистських катівнях, спалених у
пекельних крематоріях, замучених голодом, замордованих страшною війною вшанували
хвилиною мовчання. В окупаційній неволі область перебувала два роки та майже дев’ять
місяців: з 29 червня 1941 року по 4 квітня 1944 року – 1011 днів і ночей.
За час свого кривавого панування фашисти спалили та знищили 27 сіл нашої області,
розстріляли і закатували 477 698 мирних громадян і військовополонених.
Театрально-концертне життя
Концертне життя
У Кам’янець-Подільській міській музичній школі ім. Ф. Ганіцького в рамках проекту
“Музичні зустрічі в Кам’янці-Подільському” відбулася “Духова імпреза-2017″. Участь у
справжньому святі музики взяли понад 70 учасників з Хмельницької, Львівської та
Чернівецької областей, а сааме: учні класів духових та ударних інструментів Кам’янецьПодільської міської ДМШ ім. Ф.Д. Ганіцького, Кам’янець-Подільської ДШМ, Кам’янецьПодільського НВК № 9 ім. А. Трояна, Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв,
Чернівецької музичної школи, Хмельницької ДШМ, Львівської середньої спеціалізованої
музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької. Мета мистецького проекту –
популяризація та подальший розвиток духових інструментів у місті. На тригодинному
концерті були представлені різні види духових інструментів, починаючи від сопілки та
завершуючи тубою, як сольно так і у ансамблях різного складу та кількістю учасників.
Поціновувачі духової музики мали змогу насолодитись як академічним репертуаром так і
сучасними композиціями.
Фестивалі
З 31 березня по 2 квітня Кам’янець-Подільський зустрічав учасників
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва “Радея-Dance”. В рамках
фестивалю-конкурсу на головній площі Старого міста для всіх учасників фесту і танцівників
проходив майстер-клас від співзасновника відомого балету «А6» Адама Уедраого. МС, діджей і представник сучасної хореографії Адам Уедраого спершу провів флешмоб зі всіма
бажаючими, а після дав майстер-клас із хіп-хопу. Наприкінці танцювального марафону
хореограф-постановник конкурсу “Королева України-2013″ у жанрах Hip-Hop, Break Dance,
Jazz Funk, а також режисер хореографічного шоу для відкриття Чемпіонату Європи з
футболу в Україні “Євро-2012″ організував справжні батли біля Ратуші. Лауреатами
конкурсу ІІІ ступеню стали: дитячий хореографічний ансамбль “Косівські візерунки” (м.
Косів), студія танцю “Golden Dream” (м. Чернівці), дитячий театр-студія “Арабеск” (м.
Чернівці), ансамбль танцю “Райдуга” (м. Іршанськ), ансамбль танцю “Амельянс” (м.
Іршанськ), зразковий танцювальний колектив “Модерн” (м. Галич), солістки зразкового
хореографічного театру “Росинка” Катерина Чеглокова та Каміла Діденко (м. Харків), студія
класичного танцю “Pinna Ballet” (м. Хмельницький). Другі місця розділили: народний

ансамбль пісні і танцю “Дністер” (м. Заліщики), зразковий хореографічний колектив
“Зіронька” (м. Харків), зразковий ансамбль танцю “Максі» (м. Кам’янець-Подільський),
зразковий ансамбль сучасного танцю “Купава” (м. Хмельницький), зразковий ансамбль
танцю “Вертуни” (с. Гірка Полонка), зразковий ансамбль танцю “Росинка” (м. Рожище),
дитячий хореографічний колектив “Екшен” (смт Теофіполь), студія танцю “Golden Dream”
(м. Чернівці), солістки колективу класичного танцю “Подих” Руслана Войкова і Єлизавета
Герасименко (м. Дніпро). Дипломи за перші місця отримали зразковий ансамбль танцю
“Вертуни” (с. Гірка Полонка), зразковий хореографічний театр “Росинка” (м. Харків),
народний ансамбль сучасного танцю “Апельсин” (м. Кам’янець-Подільський), дитячий
театр-студія “Арабеск” (м. Чернівці), студія східного та сучасного танцю “Аджанта” (м.
Кам’янець-Подільський), народний ансамбль танцю “Кам’янчанка” (м. Кам’янецьПодільський), колектив класичного танцю “Подих” (м. Дніпро). Володарем Гран-Прі визнано
народний ансамбль танцю “Закаблуки” з м. Харкова.
Конкурси
31 березня – 1 квітня в Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв
відбувся обласний конкурс виконавців на народних інструментах серед учнів
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів “Подільський дивоцвіт”. В творчих
змаганнях взяли участь 170 учнів з 28 музичних шкіл та шкіл мистецтв Хмельницької
області. Традиційно конкурсанти демонстрували свою майстерність у номінаціях баян,
акордеон, бандура, домра, балалайка, сопілка, скрипка, гітара у двох вікових категоріях:
молодша – з 9 до 12 років, старша – з 13 до 17 років.
Номінація – сопілка
ІІІ місце – Кращук Ілля – Волочиська дитяча школа мистецтв, викладач Андрієвський О.В.
IІІ місце – Артьомова Юліана – Шарівська дитяча музична школа, викладач
В.Е. Гжегожевський.
IІ місце – Галаш Дарія – Шарівська дитяча музична школа, викладач Гжегожевський В.Е.
IІ місце – Королюк Андрій – Кам’янець-Подільська дитяча школа мистецтв, викладач
М.А. Заремський.
ІІ місце – Венгер Дмитро – Деражнянська районна дитяча школа мистецтв, викладач
Ю.В. Чорний.
І місце – Кикилик Владислав – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач
А.М. Данькевич.
І місце – Биць Віталій – Волочиська дитяча школа мистецтв, викладач Андрієвський О.В.
Номінація – гітара
молодша група
IІІ місце – Шостак Олександра – Городоцька дитяча музична школа, викладач Іваніцька Н.В.
IІІ місце – Цебрик Даніїл – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Іваніцька Н.В.
IІІ місце – Кащишин Костянтин – Хмельницька дитяча школа мистецтв, викладач
Рікановська О.Ю.
IІ місце – Коцемир Анастасія – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Бідюк А.Ф.
ІІ місце – Бабюк Регіна – Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького,
викладач Рябчик В.А.
І місце – Баталов Максим – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Колбасов Л.Л.
старша група

ІІІ місце – Гетьман Дем’ян – Хмельницька дитяча музична школа № 3, викладач
Брильянт О.В.
IІ місце – Мулявка Тимур – Хмельницька дитяча школа мистецтв, викладач
Рікановська О.Ю.
I місце – Гігаурі Поліна – Хмельницька дитяча музична школа № 1, викладач Лукін Т.В.
Номінація – балалайка
молодша група
ІІІ місце – Олійник Руслан – Хмельницька дитяча музична школа № 1, ім. М.Мозгового,
викладач Лукін Ю.О.
ІІ місце – Юрченко Денис – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Шумський В.О.
І місце – Кльоц Карім – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Шумський В.О.
Номінація – домра
молодша група
ІІІ місце – Зіменко Олександра – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Іваніцька Н.В.
ІІІ місце – Жуковська Діана – Шепетівська дитяча музична школа, викладач Кунець В.О.
ІІ місце – Ганін Тетяна – Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького,
викладач Петручик О.Ю.
ІІ місце – Безкоровайна Діана – Шепетівська дитяча музична школа, викладач Рабощук Н.А.
І місце – Ганасюк Оксана – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Кунець В.О.
старша група
ІІІ місце – Гут Катерина – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Геплюк Н.В.
ІІІ місце – Бученко Аркадій – Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького,
викладач Горченко Р.Ю.
ІІ місце – Фролова Віталіна – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач
Бережанська С.Б.
І місце – Калатіна Аріадна – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Іваніцька Н.В.
Номінація – бандура-інструменталісти
молодша група
IІІ місце – Каплун Вікторія – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач
Ковальська Т.В.
ІІ місце – Гончар Ілля – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Вдовіна О.Р.
І місце – Правдинюк Ельвіра – Хмельницька дитяча музична школа № 3, викладач
Король Л.М.
старша група
IІІ місце – Хатько Катерина – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Вдовіна О.Р.
ІІ місце – Чернега Вікторія – Хмельницька дитяча музична школа № 3,викладач
Король Л.М.
І місце – Миц Вікторія – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Вдовіна О.Р.

Номінація – бандура-вокалісти
молодша група
IІІ місце – Лесик Анастасія – Старокостянтинівська дитяча музична школа, викладач
Петлюк В.А.
ІІ місце – Длугаш Юлія – Хмельницька дитяча музична школа № 3, викладач Король Л.М.
І місце – Захаренко Маргаріта – Хмельницька дитяча школа мистецтв, викладач
Ковбасіста М.О.
старша група
IІІ місце – Скакун Вікторія – Хмельницька дитяча музична школа № 3, викладач
Король Л.М.
IІІ місце – Гулевич Катерина – Чорноострівська дитяча музична школа, викладач
Гончарук А.М.
ІІ місце – Онищук Вікторія – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Вдовіна О.Р.
І місце – Торжинська Олександра – Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф.Ганіцького,
викладач Бачинський Д.П.
Номінація – скрипка
молодша група
IІІ місце – Попадин Анна – Городоцька музична школа, викладач Коморна Л.О.
ІІІ місце – Сімчук Дар’я – Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ф. Ганіцького, викладач
Сидорук С.А.
ІІІ місце – Посна Марія – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Александрович Н.Й.
ІІІ місце – Савчук Марія – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач Стан Т.М.
ІІІ місце – Петручик Віталій – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Кулішина В.Г.
ІІ місце – Кричковська Уляна – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Скварко І.А.
І місце – Федорчук Дарина – Деражнянська районна дитяча школа мистецтв, викладач
Іконова І.І.
І місце – Тимощук Олександра – Волочиська дитяча школа мистецтв, викладач
Лемешко Н.М.
старша група
IІІ місце – Турик Андрій – Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ганіцького, викладач
Вінцерської Л.Д.
ІІІ місце – Колесник Софія – Кам’янець-Подільська ДМШ ім. Ганіцького, викладач
Вітковська С.О.
ІІ місце – Дзивульська Яна – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга», викладач
Ковальчук Г.О.
ІІ місце – Білоус Ілля – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач Стан Т.М.
І місце – Корженко Ольга – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач
Н.Й.Александрович.
Номінація – баян, акордеон
молодша група
ІІІ місце – Курій Святослав – Дунаєвецька дитяча школа мистецтв, викладач Фурман Д.М.
ІІІ місце – Хоменко Олександр – Хмельницька дитяча музична школа № 2, викладач
Созонюк Ю.В.

ІІ місце – Барабаш Тарас – Деражнянська районна дитяча музична школа, викладач Буй Н.В.
ІІ місце – Сабадаш Юлія – Ярмолинецька дитяча школа мистецтв, викладач Школяр С.Л.
І місце – Богуш Ярослав – Хмельницька дитяча школа мистецтв, викладач Созонюк Ю.В.
І місце – Волоховський Данило – Кам’янець-Подільський НВК № 9,викладач Крайняк В.В.
старша група
ІІІ місце – Лисий Ростислав – Дунаєвецька дитяча школа мистецтв, викладач
Михаськов Л.В.
ІІІ місце – Ковацький Олександр – Городоцька дитяча музична школа, викладач
Задорожний В.А.
ІІІ місце – Оріщена Аліна – Летичівська дитяча музична школа, викладач Оріщен В.В.
ІІ місце – Повозніков Денис – Кам’янець-Подільський НВК № 9, викладач Крайняк В.В.
ІІ місце – Величко Юлія – Шарівська дитяча музична школа, викладач Величко І.В.
І місце – Бойко Олександр – Старокостянтинівська дитяча музична школа, викладач
Рець Л.Ф.
І місце – Ліштаба Єгор – Старокостянтинівська дитяча музична школа, викладач
Горбачов М.В.
Також
відзначена
робота
концертмейстерів,
а
саме:
Звір К.В. – Хмельницька дитяча музична школа № 2
Акуленко Т.І. – Деражнянська районна дитяча музична школа
Павлунішена І.М. – Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв
Петрушко О.В. – Волочиська дитяча школа мистецтв
Герасимюк А.М. - Хмельницька дитяча музична школа № 2
Шипович Н.С. – Деражнянська районна дитяча школа
Федькова А.О. – Кам’янець-Подільський НВК № 9
Макогон С.І. – Волочиська дитяча школа мистецтв
Джигалюк Л.П. – Кам’янець-Подільський НВК № 9
Рубіжна Т.О. - Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького
Ярошевська Н.О. – Городоцька музична школа
Олійник Г.О. – Хмельницька дитяча школа мистецтв «Райдуга»
Пасічук А.І. – Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького
Шамрелюк Т.М. – Шепетівська дитяча музична школа
Щерба Л.В. – Шепетівська дитяча музична школа
Степанова С.А. – Хмельницька дитяча музична школа № 2
Атаманюк О.Ю. – Кам’янець-Подільська міська музична школа ім. Ф. Ганіцького
Желавська І.О. – Кам’янець-Подільський НВК № 9
Гайдамашко Н.В. – Кам’янець-Подільський НВК № 9
Чигрин Т.А. – Хмельницька дитяча музична школа № 1 ім. М. Мозгового
Суханюк В.В. – Чорноострівська дитяча музична школа.
Обласна філармонія
Благодійна організація “Фонд родини Кольгофер” спільно із творчою групою
“Виключно звичайні” реалізували спільний соціальний фотопроект “БАТЬКО”. Метою
даного проекту є привернення уваги українського суспільства до ролі батька у сім’ї та
родині. В рамках реалізації проекту створено 20 фотокартин, які в тому числі порушують
актуальну тему захисника України: на фото присутні зображення батька, який тримає
фотокартку загиблого в зоні АТО сина, чи фото молодого чоловіка із татуюванням батька,
який загинув на Сході нашої держави.
Днями Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії
повернувся з м. Вінер Нойштадт під Віднем (федеральна земля Нижня Австрія), де з

великим успіхом пройшов їх концерт. Публіка гідно оцінила високу майстерність молодих
музикантів
під
керівництвом
талановитого
диригента
Парвіза
Ях’яві.
Концерт проходив в переповненому залі. Після двогодинної концертної програми музикантів
тричі викликали на біс.
Аматорство
Вже кілька років поспіль Хмельницький обласний науково-методичний центр
культури і мистецтва спільно з працівниками культури Віньковеччини проводить у
Віньківцях обласне фольклорне свято “Співають Великодні дзвони”. Свято розпочалося
зворушливою виставою з місцевими піснями, іграми, діалектами, забавами і хороводами, які
дали можливість згадати і відтворити великодній обряд, що й до нині побутує у цьому краї.
Розмаїттям барв та яскравих кольорів усіх присутніх вражали мелодії-перлинки, танці та
пісні-гаївки, які щиро дарували глядачам найкращі аматорські творчі колективи і окремі
виконавці області: народний аматорський театр пісні “Петридава” Кам’янець-Подільського
МБК, подільські композитори та співаки – брати Вадим та Євген Гжегожевські, дитячий
фольклорний колектив “Веретенце” Дунаєвецького міського КМПЦ, народний аматорський
театр української пісні “Пісенне мереживо” Кам’янець-Подільського РЦКіМ “Розмай”,
народний аматорський ансамбль троїстих музик Деражнянського РБК. Своєю вишиванкоюмережкою продовжили дивувати гостей і такі місцеві самодіяльні колективи: народний
аматорський хор української пісні “Червона калина”, народний аматорський ансамбль
української пісні “Оберіг”, зразковий ансамбль танцю “Чарівний каблучок” Віньковецького
РБК, народний аматорський фольклорний ансамбль “Джерело” Пилипи-Олександрівського
СБК, фольклорний гурт “Відродження” закладу культури села Говори, фольклорний гурт
“Жіноча доля” Старо-Нетечинецького СК, солісти Неля Дудар, Ольга Ялтусевич, Ірина
Ройтаровська. Кожна сільська та селищна рада району доклала часточку своєї праці, зусиль
та настрою, щоб представити район на гідному рівні, зустріти численних гостей та й самим
отримати задоволення від свята. Під час свята відбулося безліч конкурсів, переможці яких
отримали подарунки від одного з благодійних фондів. Тут і живописні пасхальні кошики,
освячені священиками греко-католицького храму та Української Православної церкви,
яскраві великодні намети, де були представлені вишивка, паски, писанки, крашанки, страви і
посуд та інші атрибути домашнього вжитку, які є донині родзинкою кожного населеного
пункту Віньковеччини.
Музейна справа
Хмельницький обласний краєзнавчий музей
Хмельницький
обласний
краєзнавчий
музей
гостинно
вітав
учасників Всеукраїнського семінару інструкторів з національного військово-патріотичного
виховання дітей та молоді України. В роботі семінару взяли участь представники зі всіх
регіонів країни. Оглядовий екскурс експозиціями музею дав можливість ознайомитись з
природними багатствами Хмельниччини, історією краю та унікальними археологічними
знахідками. Особливий інтерес і захоплення викликала колекція вогнепальної та холодної
зброї. Екскурсанти пообіцяли поповнити колекцію музею і подарувати експонат.
У квітні хмельничани та гості міста мали унікальну можливість оглянути
давньоруський нагрудний хрест енколпіон, який став експонатом місяця у Хмельницькому
обласному краєзнавчому музеї.
Енколпіо́н (дав.-гр. ἐγ-κόλπιο(ς) — нагрудний хрест-складень давньокняжої доби.
Вперше з’явився на Русі у X ст. – в період поширення християнства. Складається з двох
з’єднаних шарніром пустотілих частин здебільше хрестоподібної форми. На відміну від
натільного хреста, носився поверх одягу. В Київській Русі енколпіони носили представники
князівсько-боярської аристократії, ченці, паломники до святих місць. Монополію на його

виготовлення мали київські майстри. Головною сюжетно-композиційною рисою цих
сакральних виробів є зображення Христа з вигравіюваними ликами святих. Ці зображення
сприймалися як вище заступництво для його власника, як оберіг від усіх можливих нещасть і
хвороб. Для віруючого такий хрест-оберіг набував важливого значення у зв’язку зі змістом
його пустотілої частини, яку можна було наповнити особливо шанованими речами (земля,
шматок дерева, мощі святих та інші християнські реліквії), звідки і ще одна назва –
релікварій. Представлений хрест-енколпіон виявлено експедицією Хмельницького обласного
краєзнавчого музею у 1968 році під час археологічних розвідок на околиці села Городище
Деражнянського району.
Хмельницький обласний художній музей
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття виставок:
 молодого художника, хмельничанина Гліба Франка. Серія робіт, представлена в
експозиції, отримала назву «Цвіт». Вона включає в себе живописне дослідження природного
процесу розцвітання – невід’ємної частини життєвого циклу. Центральними персонажами
серії виступають рослини, наділені властивістю цвітіння, але натюрмортами ці роботи важко
назвати. Художник позиціонує їх як людські постаті з різною історією, проілюстрованою в
домінанті кольору – для кожної роботи різного. На виставці представлено 35 живописних
полотен та об’ємно-просторову інсталяцію, що є частиною експозиції. Роботи художника
дихають повітрям кольору та вільним простором, не заангажованим предметами,
символікою, що дозволяє помічати найдрібніші живописні імпровізації у поєднанні із
соковитими кольорами;
 абстрактного живопису Пав Ела Пванто “Цвєтності”. Виставка ініційована БО
“Міжнародний Благодійний Фонд “ПВАНТО” (м. Дніпро). В експозиції представлено 29
робіт. Картини написані на льняному полотні та папірусі і цікаві саме через містичну
особистість їх творця. Всі шанувальники мистецтва мали можливість познайомитися з
незвичайними і унікальними цвєтностями, дізнатися про історію колекції з наукової та
духовної точки зору.
Хмельницький обласний літературний музей
Хмельницький обласний літературний музей став ініціатором та організатором
проведення циклу презентацій книги “Леонід Глібов – дітям”. Нещодавно, в рік 190літнього ювілею видатного українського байкаря і поета, збірка побачила світ у львівському
видавництві “Апріорі”. Така увага до цієї книги й зацікавленість у її поширенні серед читачів
Хмельниччини з боку музею цілком закономірна, адже Леонід Глібов більше двох років
перебував на теренах нашого краю, створив тут два своїх шедеври – вірш “Журба”, що за
популярністю став народною піснею (автор музики Микола Лисенко) і знамениту байку
“Щука”. Крім того, передмову до нової книги Л. Глібова написав директор музею Василь
Горбатюк. Під час презентації в літературному музеї звучала і знаменита “Журба” у
виконанні солістки народного хору ветеранів “Надвечір’я” Людмили Білик під акомпанемент
заслуженого працівника культури України Бориса Лободюка, і байки в прочитанні учнів
театрального відділу Хмельницької дитячої школи мистецтв. Присутні працівники бібліотек
профтехосвіти й обласних книгозбірень з цікавістю познайомилися з новим виданням книги
Леоніда Глібова та з іншою продукцією видавництва “Апріорі”. З радістю сприйняли нове
видання творів Леоніда Глібова і в Чорному Острові. Тут презентація відбулася в
Хмельницькій районній бібліотеці для учнів місцевої школи та завідуючих книгозбірнями
територіальної об’єднаної громади. Гості – представники видавництва “Апріорі” й обласного
літературного музею – поклонилися погруддю великого байкаря, що знаходиться перед
будівлею загальноосвітньої школи, познайомилися з експозицією Чорноострівського

літературно-краєзнавчого музею Леоніда Глібова, а також побували на знаменитих місцях,
де “стоїть гора високая” (Вовча гора), і “в’ється річенька” (Південний Буг), і долина
широкая… Наступний презентаційний день почався в обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти – для вчителів початкової школи Хмельниччини. Найбільшу ж аудиторію
зібрало представлення нової книги Леоніда Глібова в обласній бібліотеці для дітей імені Т. Г.
Шевченка. Тут юні вихованці колегіуму імені Володимира Козубняка не тільки читали байки
Дідуся Кенира (так підписував свої твори для дітей Леонід Глібов), але й одну з них – “Вовк і
Кіт” – театралізували, а також провели своєрідний флешмоб – разом, усією залою,
продекламували “Коника-стрибунця” – ще один творчий шедевр Леоніда Глібова.
З нагоди Міжнародного дня дитячої книги в обласному літературному музеї
відбулася зустріч письменників з учнями Хмельницького обласного ліцею № 17. Василь
Горбатюк прочитав оповідання «Ластів’їне гніздо» із збірки «Хто перший?». Ніна
Шмурикова-Гаврилюк презентувала свою книжку віршів «Хоробрий Сашко». Поетеса
акцентувала увага на тому, що сьогодні, коли Україна переживає непрості часи, діти, як і
дорослі, також мають вболівати за мир, тому, окрім творів про пригоди маленького
захисника Сашка, прочитала вірш «Що значить мир». Особливого настрою дітворі додав
виступ Людмили Савчук. Вона не лише ділилася своєю творчістю із кмітливими
третьокласниками, а найактивнішим, тим, хто читав напам’ять вірші, дарувала свої
книжечки. Бажаючих отримати збірку творів відомої подільської поетеси було чимало.
Приємно вразило те, що серед учнів були й такі, які самі пробують писати. На завершення
заходу діти із класним керівником Аллою Володимирівною Пастух вручили письменникам
квіти, подякували за гарні твори, пообіцяли, що обов’язково будуть читати книги, адже з них
можна дізнатися багато нового і цікавого.
З нагоди Дня сміху до обласного літературного музею завітали студенти та
викладачі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, педагоги обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти. Гуморески, пародії, смішні прозові твори
поетів-гумористів, сатириків підняли настрій усім присутнім у залі. З особливим
піднесенням слухали гумористичні твори члена Національної спілки письменників України,
заслуженого працівника культури України Петра Савчука. Гучні аплодисменти линули на
адресу письменника, члена НСПУ Анатолія Ненцінського, радо вітали на заході поетагумориста Степана Шкапія. Дебютували в гумористичному жанрі директор закладу,
письменник Василь Горбатюк та молодший науковий співробітник музею Альона Ліснича.
Спільне виконання українських жартівливих пісень під музичний супровід баяніста Олега
Борисова ще більше підняло настрій гостям.

Бібліотечна справа
Бібліотечні заходи в рамках відзначення знаменних подій та пам’ятних дат

До Всесвітнього дня поріднених міст в ХОУНБ відбувся вечір-зустріч «Люди різні,
але одна мета». Мета заходу – розширити знання учнівської молоді про культуру,
літературу, свята та звичаї 6 міст-побратимів , підписання угод з якими у цьому році є
ювілейними. Під час заходу учасники за допомогою мультимедійних засобів представили
міста-побратими Хмельницького, виконували класичні та сучасні музичні твори країн на
гітарі, флейті, фортепіано, акордеоні та інших музичних інструментах. У заході брали
участь учнівська молодь загальноосвітніх навчальних закладів міста та студенти
Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

На вечорі-зустрічі відбулася презентація книжкової виставки «Люди різні, але одна
мета».
В ХОУНБ відбувся літературний портрет «Квітує калиново злототкана лінія
життя», присвячений 65-річчю від дня народження літературознавця, письменника, доктора
наук Віталія Мацька. Ювіляра привітали: колеги по перу, однодумці, представники творчої
інтелігенції та освітяни міста. Прозвучали музичні вітання у виконанні Віри та Юрія Найд.
У заході взяли участь: заступник Хмельницького міського голови Галина Мельник;
голова обласної організації Національної спілки письменників України Петро Маліш;
письменник, член НСПУ, директор обласного літературного музею Василь Горбатюк; голова
обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка Віталій
Міхалевський; члени НСП України: Петро Савчук; Микола Мачківський; Ніна Шмурикова
та Анатолій Ненцінський.
Напередодні Всесвітнього дня книги і авторського права у Хмельницькій обласній
універсальній науковій бібліотеці відбувся ХІ Регіональний Форум “Книжкова весна на
Хмельниччині”, Форум однодумців – тих, хто творить і шанує книгу. У зібранні взяли
участь подільські письменники, журналісти, книгорозповсюджувачі, працівники освіти,
бібліотечні фахівці, студентська молодь, представники громадськості міста та ЗМІ. З
привітальним словом до учасників заходу звернулися т.в.о. директора бібліотеки, голова
Хмельницького відділення Української бібліотечної асоціації Надія Синиця. У своєму
виступі вона коротко зупинилася на історії заснування Всесвітнього дня книги та
авторського права, ознайомила із заходами, які проводить бібліотека до цієї дати, повідомила
про надходження за державними програмами до бібліотек області, проаналізувала
книгозабезпеченість населення області новою книгою. Петро Маліш, прозаїк, голова
обласної організації Національної спілки письменників України, наголосив на важливості
проведення такого заходу, щоб піднести творчих дух місцевих авторів на подальшу активну
діяльність. Під час Форуму свої видання представили: Петро Карась, поет, член
Національної спілки письменників; Тетяна Колісниченко, виконавчий директор Філії
Публічного Акціонерного товариства “Національна суспільна Телерадіокомпанія України”
Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”; Станіслава Старостіна, заслужений
журналіст України; Оксана Францкевич, керуюча магазину “Клуб сімейного дозвілля” у
Хмельницькому ознайомила з продукцією торгівельної мережі видавництва та уподобаннями
хмельничан. В рамках форуму відбулося підведення підсумків загальнообласного
дослідження “Краща книга Хмельниччини” та урочиста церемонія вручення дипломів. У
номінації “Літературно-художнє видання” диплом вручено Петру Карасю за збірку поезій
“Жито і калина”.
У номінації “Краєзнавчо-публіцистичне видання” – Станіславі Старостіній за
видання “Увійшли у безсмертя..: книга пам'яті героїв Небесної Сотні і воїнів АТО
Хмельниччини”. У номінації “Довідкові видання” – Валерію Напиткіну та Костянтину
Богатову за довідник “Символіка Хмельницької області”.
У номінації “Найбільш резонансна книга” (на основі фондів ХОУНБ) – Тетяні
Колісниченко, упоряднику науково-популярного видання “Хмельниччина”; Анатолію
Філінюку, Леву Баженову, Олегу Погорільцю – співголовам редакційної колегії наукового
вісника “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”; Наталії Урсу,
укладачу довідника “Митці Кам’янця-Подільського: архітектори, мистецтвознавці,
художники”.
Учасники Форуму долучитись до “Літературного вернісажу” та ознайомилися з
кращими зразками вітчизняної книговидавничої продукції, сучасною українською
літературою та рейтинговими виданнями. В рамках Форуму проведено акцію та флешмоб
“Приєднуйся до світу, що читає”.

З нагоди Великодня працівники Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки організували та провели зустріч та майстер-клас “Писанка-мальованка” із
Світланою Делікатною – подільською писанкаркою, членом Національної спілки народних
майстрів України, завідувачем технічного відділу палацу творчості дітей та юнацтва.
Світлана Миколаївна поділилася з присутніми секретами нанесення на шкаралупу яйця
чарівних, магічних знаків, які несуть в собі певну систему побажань добра, щастя, захисту
від природних стихій. Присутні – користувачі бібліотеки, учні загальноосвітньої школи
с. Шарівка Ярмолинецького району із великим задоволенням слухали розповіді про
виникнення писанкарства, символіку орнаментів та кольорів. Долучилися до створення
великодньої писанки, навчалися писати традиційну подільську писанку, виготовивши свій
власний маленький шедевр-оберіг. В рамках заходу презентували книжково-ілюстративну
виставку “Писанкові очі Всесвіту”, на якій представлено літературу та матеріали, що
розповідають про цікаві факти з історії писанкарства від часів язичництва до наших днів,
історичні корені писанки, звичаї та обряди, пов’язані із святкуванням Великодня, художньостильові особливості розпису подільської писанки. На завершення присутні організували
імпровізовану виставку яєць-оберегів, які “одяглися” в різноманітні узори та візерунки,
створені власними руками.
Впродовж десяти днів у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці
тривала декада популяризації літератури “Здоровим бути – модно!”, в рамках якої відбулася
низка інформаційно-просвітницьких, профілактичних заходів. Основною метою декади стала
популяризація здорового способу життя, формування ціннісного ставлення до власного
здоров’я, прагнення займати активну життєву позицію, сприяти визначенню власних
орієнтацій на здоровий спосіб життя. У ході декади відбулися такі заходи: презентація
книжково-ілюстративної виставки “Здоров`я – соціальна цінність”; круглий стіл за темою
“Природа і людина: єдність чи боротьба?”, у роботі якого взяли участь: Резніков Ю. О. –
голова Хмельницького обласного товариства охорони природи, радник голови
облдержадміністрації; Міронова Н. Г. – завідувач кафедри екології Хмельницького
національного університету, доцент, кандидат технічних наук; Кушнір С. – голова правління
громадської організації “Хмельницький молодіжний клуб розвитку”; викладачі природничих
дисциплін шкіл міста та студенти ХКТЕІ; годину духовності “Вічні цінності життя:
Великдень – земне причастя небом” проведено за участю ієрея Української православної
церкви отця Андрія; під назвою “Про майбутнє нашого здоров`я подбаємо сьогодні”
відбулися консультації та поради лікарів-спеціалістів Хмельницького обласного центру
здоров’я: фтизіатра, венеролога, невролога, спеціаліста зі здорового способу життя; бесідазастереження “Знати, щоб жити: обережно “Сині кити”! про безпечний Інтернет за участю
практичного психолога міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Антоніни Віговської.

Книжкові виставки, огляди літератури в ХОУНБ
(в рамках відзначення знаменних подій та пам’ятних дат)
До Дня пам’яток історії та культури та з метою популяризації пам’яток історії, релігії,
культури, архітектури та мистецтва області в бібліотеці організовано книжкову виставку
«Рекреаційні історико-архітектурні ресурси Хмельниччини». Представлена література
допоможе здійснити віртуальну подорож Хмельниччиною, а подані фотографії стануть
зручним візуальним доповненням, що допоможуть проілюструвати науково-популярні та
публіцистичні книжкові видання, представлені на виставці.

До 85-річчя від дня народження Андрія Тарковського бібліотекою організовано
виставку-знайомство «Ангели та демони Андрія Тарковського» про життєвий та творчий
шлях кінорежисера. Виставку проілюстровано уривками з документальних фільмів «Уламки
дзеркала» та «Жертвоприношення».
До Міжнародного дня птахів та з метою популяризації літератури про різноманіття
птахів, пристосування їх до певних умов середовища та роль птахів в житті людини
бібліотекою організовано Усний журнал «Різноманітний світ птахів» для учнівської молоді
Хмельницької гімназії № 2. Учасникам журналу проілюстровано екологічні групи птахів,
розкрито їх значення та обговорено методи їх охорони.
До 75-річчя від дня народження композитора-музикознавця Володимира
Кропивницького та з метою популяризації літератури про його творчість та життєвий шлях в
бібліотеці експонувалася виставка-досьє «Педагог, композитор, музикознавець.....».

Діяльність клубів за інтересами, що діють при ХОУНБ
В рамках роботи клубу правових знань “Держава. Право. Громадянин” відбулася
зустріч молоді з лейтенантом поліції Управління патрульної служби у місті Хмельницькому
Анною Стрембицькою за темою «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».
В ході зустрічі обговорювалися питання взаємодії поліції та молоді щодо
профілактики молодіжної злочинності, особливостей кримінальної відповідальності
неповнолітніх та існування спеціальної психотерапії за межами виправних установ.
По закінченні зустрічі присутні обмінялися враженнями від почутого та висловили
власні думки щодо вирішення проблеми злочинності серед неповнолітніх.

Учасників клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова громада» під
час інформаційної години «Сучасний стан проблеми ГМО в Україні» ознайомлено з
історією створення генномодифікованих організмів, їх впливом на живі організми та
навколишнє середовище. Кандидат біологічних наук Тетяна Виговська розповіла про
правовий аспект цієї проблеми в Україні на сучасному етапі та необхідність контролю за
процесами обігу генномодифікованих культур та генновмісних продуктів.

Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся семінар для працівників
публічних бібліотек, відповідальних за комплектування та обробку бібліотечних фондів
“Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та організація”. У семінарі взяли участь
35 працівників публічних бібліотек області, з них 17 представників ОТГ.
Відкрили семінар головний спеціаліст управління культури, національностей, релігій та
туризму Хмельницької облдержадміністрації Катерина Чабан та т. в. о. директора Надія
Синиця, які відзначили, що імідж сучасної бібліотеки формується на базі повноцінного
комплектування та проаналізували стан комплектування бібліотек області в минулому році.
Директор ХОУНБ Надія Синиця взяла участь у Х Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» (м. Київ).

Завідуюча відділом науково-методичної літератури та інновацій у бібліотечній справі
ХОУНБ Тетяна Грудецька взяла участь у ІІ Форумі молодих бібліотекарів УБА у м. Київ.

