
 Хроніка культурного життя Хмельниччини 
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами за травень 2017 року) 

Загальні питання 

Представлено нових керівників закладів культури області 

 

Обласний науково-методичний центр культури і мистецтва очолив Андрій Клименко, 

який до призначення працював актором обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. М. Старицького.  

В обласній універсальній науковій бібліотеці на посаду директора призначено 

Катерину Чабан, яка до призначення працювала головним спеціалістом управління культури, 

національностей, релігій та туризму облдержадміністрації. 

 

Олександр Пажимський став лауреатом премії імені Бориса Возницького 

 

У НКММК ”Мистецький Арсенал” відбулася урочиста церемонія  вручення премії 

імені Бориса Возницького ”За вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи” 2017. 

Третім лауреатом премії імені Бориса Возницького  став засновник та  колишній директор 

Державного історико-культурного заповідника “Самчики” Олександр Пажимський. 

 

 

Театрально-концертне життя 

 

Концертне життя  

 

 У  156-у річницю перепоховання Великого Тараса відбулися традиційні 

Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря”. У сквері імені Тараса Шевченка біля 

пам’ятника відомого Пророка зібралися поціновувачі творчості легендарного українця – 

літератори Поділля – члени  обласної організації Національної спілки письменників України, 

представники  управління культури та туризму Хмельницької міської ради, бібліотекарі і 

читачі обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка, бібліотек міста, студенти 

Хмельницького національного університету.  Особливої урочистості додали виступи 

учасниць літературного театру “Глорія”, поетичного клубу “Роса” Хмельницького 

національного університету та студентки музичного училища ім. В. Заремби А. Галган. 

 

Обласна філармонія 

11-14 травня 2017 року, у Дні Європи в Україні, в обласній філармонії проходив 

Міжнародний конкурс віолончелістів “ProArt-2017″, участь у якому взяли музиканти з  15 

країн. Впродовж чотирьох днів поціновувачі музичного мистецтва стали свідками яскравих, 

незабутніх сторінок, цікавих програм, високої майстерності, оригінальних виконавських 

інтерпретацій. Для багатьох цей конкурс став важливим етапом на шляху професійного 

зростання і відкрив дорогу до вершин майстерності. 

Результати Молодшої групи 
Перша премія – Ценц Тобіас (Німеччина)   

Друга премія – Караханян Мікаель (Вірменія)   

Друга премія – Мухтарули Азамат (Казахстан)  



 Третя премія – Бланду Софія-Іоана (Румунія)  

Третя премія – Рашвал Флавія (Україна)  

Диплом лауреата – Войцеховська Поліна (Україна) 

Диплом лауреата – Лукачович Анна (Україна)  

Диплом лауреата – Хаіндрава Реваз (Грузія)  

Результати Середньої групи 
Перша премія – Cекачі Ян (Румунія)   

Друга премія – Габріель Бернес (Франція)  

Друга премія – Петер Сокач (Україна)   

Третя премія – Саламатова Жанель (Казахстан)  

Диплом лауреата – Лукачович Аліна (Україна)  

Диплом лауреата – Воронцов Андрій (Україна)  

Результати Старшої групи (ІІ тур) 
У третій тур пройшли: 

Рамішвілі Лізі (Грузія)  

Ванг Гійоме (Австралія)  

Зірбо Корнеліус (Румунія) Zirbo Cornelius (Romania) 

Боудріс Яніс (Франція) Boudris Yanis (France) 

Карібаєв Салават (Казахстан) Karibayev Salauat (Kazakhstan) 

Курзова Надія (Білорусь) Kurzava Nadzeya (Belarus) 

Результати Старшої групи (ІІІ тур – ФІНАЛ) 
Перша премія – Карібаєв Салават (Казахстан)  

Друга премія – Зірбо Корнеліус (Румунія) 

Третя премія – Ванг Гійоме (Австралія)  

Диплом лауреата – Рамішвілі Лізі (Грузія) 

Диплом лауреата – Боудріс Яніс (Франція) 

Курзова Надія (Білорусь)  

Музейна справа 

Хмельницький обласний краєзнавчий музей 

 

12 травня на майданчику біля Хмельницького обласного краєзнавчого музею відбувся 

конкурс малюнку на асфальті «Барви Європи». Маленькі митці втілювали у малюнках своє 

бачення Європейського майбутнього України, рідного міста та своєї сім’ї. Найактивніші 

учасники конкурсу отримали на згадку цікаві сувеніри від музею.  

Музейне свято “Ой, хустино, хустинонько! Мережана, шита…” відбулося у 

Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї.  Учасниками стали учні Хмельницького 

колегіуму № 1. Присутні  дізналися про традиції та звичаї нашого краю, а також 

ознайомились з історією хустки та з особливостями її застосування у національному одязі 

різних країн Європи. Працівники музею наочно продемонстрували найпопулярніші способи 

запинання і носіння хустки, а діти із задоволенням долучилися до цього цікавого дійства. 

 

Хмельницький обласний художній музей 

 У Хмельницькому обласному художньому музеї завершився фестиваль «ART’колаж-

2017». В рамках мистецького фестивалю, присвяченого Дню Європи та Міжнародному Дню 

музеїв, було представлено міжмузейний проект «Венеція-Україна: погляд крізь час». 

Ювілейний фестиваль «ART’колаж-2017» було присвячено Венеції, унікальному 

історичному місту, місту-музею з численними пам’ятками архітектури і мистецтва і 

водночас місту, де щодва роки відбувається найпрестижніший міжнародний форум 

сучасного мистецтва «Венеційська бієнале». Пізнавальний квест “Код Венеції”, який 

проходив впродовж трьох днів розпочав фестиваль “ART’колаж-2017″  В рамках проекту 



відбулося відкриття трьох виставок: «Антоніо Каналетто. Венеційська ведута», в експозиції 

якої представлено офорти з приватної колекції, адже Антоніо Каналетто (1697-1768) є одним 

із найбільш відомих майстрів, що працювали у жанрі ведути – міського архітектурного 

пейзажу «Романтика карнавальної Венеції».  

 Крім того усі учасники та гості фестивалю мали можливість переглянути виставу 

«Народження Венеції» від Хмельницького академічного обласного театру ляльок «Дивень». 

В рамках фестивалю відбувся урок італійської мови від гостя мовної школи OLA Марка 

Лабаріле, кінопоказ («Смерть у Венеції», реж. Лукіно Вісконті, 1971 р.) та літературна 

платформа «Венеція в дзеркалі поезії» у виконанні Сергія Трояновського, різноманітні 

майстер-класи. Учасники майстер-класів навчалися розмальовувати венеційську маску разом 

з декоратором Хмельницького академічного обласного театру ляльок «Дивень» Лілією 

Савицькою; створювати пейзажі за допомогою пастелі з художницею Анною Трачук 

(викладачем Хмельницького національного університету) та паперовий колаж в мозаїчному 

стилі з хмельницькою художницею Мариною Шавиріною-Школяр. Майстер-класу з 

виготовлення прикрас на основі венеційських намистин (від хмельницького дизайнера 

Наталії Шинкар) передувала лекція «Венеційська традиція. Намистини в українських 

прикрасах» у викладі хмельницької мистецтвознавиці Олени Михайловської. Змістовними та 

пізнавальними були лекції від мистецтвознавця,  викладача Національного університету 

театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Наталії Романової – “Образ Венеції в 

художній культурі” та “Психологія сприйняття кольору” від художника Олега Демка 

(м. Хмельницький). Закриття фестивалю ART’колаж відбулося у музейному дворику 

музичною програмою “Венеційський карнавал” від камерного оркестру Хмельницької 

обласної філармонії (диригент – Тарас Мартиник). 

11-12 травня 2017 року Хмельницький обласний краєзнавчий музей виступив 

співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції “Вагоме минуле, динамічне 

сьогодення, впевнене майбутнє”. Конференція відбулася у конференц-залі оздоровчого 

комплексу “Поділля”  курорту  державного значення “Сатанів”. Участь у заході взяли 

представники влади, історики, краєзнавці, освітяни, політологи, юристи, працівники 

туристично-рекреаційної сфери. Своїми напрацюваннями та досвідом ділились іноземні 

учасники форуму: з питань розвитку зеленого туризму та перспектив рекреаційної галузі 

України у європейському просторі – О. Турокота та Е. Лебединський з Німеччини; з 

проблематики історичних досліджень – О. Жарук та О. Пасічник з Польщі. 

Учасники конференції склали змістовну резолюцію та взяли участь у відкритті історичного 

квест-маршруту по Подільських Товтрах, покладанням квітів вшанували пам’ять Марії 

Нестерової – першовідкривача мінеральної води Збручанська. 
 

“Код Венеції”. Квест із такою назвою організували та провели працівники обласного 

художнього музею до Дня Європи в Україні.  Участь у ньому взяли студенти та викладачі 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.  Захід розпочався у приміщенні музею і 

продовжився у різноманітних закладах обласного центру: кафе, ресторанах, дитячій 

музичній школі № 1,  обласному академічному театрі ляльок, музеї-студії фотомистецтва. 

Учасники квесту впродовж двох годин виконували різноманітні завдання організаторів, зміст 

яких був пов’язаний з історією та культурою Венеції. Молодь отримала надзвичайно багато 

позитивних емоцій та яскравих вражень від заходу. 

 

Хмельницький обласний літературний музей 

 

 Обласний літературний музей став ініціатором проведення молодіжного 

літературного конкурсу «Серпневі зорі», мета якого – виявити творчу молодь 

Хмельниччини. 

Переможцями обласного молодіжного літературного конкурсу «Серпневі зорі» стали: 

У номінації «ПОЕЗІЯ»: 

І місце 



Кшися Федорович, студентка Хмельницького національного університету; 

ІІ місце 

Оксана Скоц, учитель зарубіжної літератури, м. Старокостянтинів; 

Микита Боднар, студент Хмельницького національного університету; 

ІІІ місце 

Тетяна Бобик, інженер-дизайнер, м. Хмельницький; 

Юлія Грішакова, студентка Хмельницького національного університету; 

Володимир Сідлецький, дизайнер одягу, м. Хмельницький; 

Маріанна Папіж, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 

Аліна Ясинецька, веб-дизайнер, м. Хмельницький 

У номінації «ПРОЗА»: 

І місце 

Тетяна Сметанюк, голова громадської організації «Творче об’єднання письменників та 

художників «Кам’яний острів», м. Кам’янець-Подільський – за оповідання «Розмова з 

Огієнком»; 

ІІ місце 

Людмила Романюк, магістр іноземної філології, м. Хмельницький – за оповідання «Почати 

все спочатку»; 

ІІІ місце 

Софія Слюсар, учениця Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія» – за міні-п’єсу «Ярема з Вільшани». 

Директор музею Василь Горбатюк зазначив, що нагородження переможців – це лише другий 

етап конкурсу, попереду ще видання збірника, куди увійдуть твори всіх учасників цього 

своєрідного поетично-прозового змагання. 

 

У Хмельницькому обласному літературному музеї відбулася зустріч із головою 

родинного Фонду Максима Рильського, його внуком-тезкою Максимом Рильським. 

Дослідник творчості свого діда завітав на Хмельниччину, аби оголосити про проведення 

чергового Всеукраїнського поетичного конкурсу “Троянди й виноград”. 

Цьогоріч уже вчетверте аматори художнього слова пропонуватимуть свою творчість на 

розгляд журі. 

. Поетеси, члени Національної спілки письменників України Олена Ткачук  і Ольга 

Остапчук з Дунаєвець є лауреатами цього поетичного конкурсу. Ще один переможець – 

Анатолій Сєров – проживає у селі Явтухи Деражнянського району. Дослідник творчості 

відомого поета навів статистику, що найактивніше до поетичного вернісажу за ці роки 

долучалася учнівська молодь – школярі, студенти, після них ідуть освітяни – вчителі, 

викладачі, далі – журналісти. Під час зустрічі присутні розповідали про свої наукові та 

літературознавчі дослідження творчості Максима Тадейовича Рильського. Про проведення 

студентської науково-практичної конференції у Хмельницькій гуманітарній-педагогічній 

академії, приуроченої творчості Максима Рильського, розповів доктор педагогічних наук, 

професор Віталій Мацько. Він також повідав про свою роботу в архівах, звідки почерпнув 

чимало цікавої інформації про поета, яку тепер розповідає своїм студентам. 

Під час зустрічі лауреат конкурсу Ольга Остапчук прочитала свої нові вірші, розповіла про 

свою участь у поетичному вернісажі, який, на її думку, дає хорошу можливість 

самовиразитись, виявляє поетичну іскру в людей, які тягнуться до слова, експериментують. 

Максим Георгійович розповів про умови проведення конкурсу. На кінець зустрічі Максим 

Рильський подарував літературному музею деякі нові видання творів Максима Тадейовича. 

Василь Горбатюк вручив досліднику свою книгу “Слово і меч”, в якій розповідається про 

Павла Богацького, видавця і редактора журналу «Українська хата», де свого часу часто 

публікував свої твори юний Максим Рильський. Активну участь в організації презентації 

конкурсу взяв відомий на Хмельниччині журналіст Павло Хорошенюк. 

 
 



Обласний літературно-меморіальний музей М.Островського 

В обласному літературно-меморіальному музеї М. Островського в Шепетівці відбувся 

навчальний семінар “Як розмовляти з дітьми про історію: досвід польських колег”. 

Впродовж двох днів досвідом ділилася Агата Шторц, працівниця освітнього відділу Галереї 

LABIRYNТ з м. Любліна, Польща. Під час семінару порушувалися теми про те, як 

працівники музеїв розповідають дітям та підліткам про непрості питання нашої історії і 

сьогодення, про питання минулого і теперішнього, з якого віку і як саме знайомити дитячу 

аудиторію із “складними” сторінками історії. Агата Шторц ділилася власним досвідом, 

креативними та цікавими формами і методами роботи з різними віковими групами 

відвідувачів. Учасники семінару увійшли в роль “відвідувачів” музею і пробували себе у 

музейних заняттях та майстер-класах, простих, але дуже корисних для подальшої роботи. В 

основі усіх занять було те, як можна, без довгої і нудної екскурсії, без повчань та висновків 

познайомити дітей з експозицією, експонатами та залишити бажання в дитини прийти знову 

до музею. Під час підведення підсумків учасники висловили сподівання,  що ця зустріч стане 

початком подальшої співпраці та реалізації нових спільних проектів. 

Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва 

 

Вже втретє Хмельниччині випала честь приймати учасників Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу імені Павла Вірського. Хмельницький обласний науково-методичний 

центр культури і мистецтва зустрів на головній театральній сцені Хмельниччини учасників II 

регіонального туру V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу імені Павла Вірського з 

чотирьох областей: Чернівецької, Рівненської, Вінницької та Хмельницької.  

Колективи кожної з областей представили свою насичену концертну програму на 

розсуд високопрофесійного та авторитетного журі на чолі із Героєм України, народним 

артистом України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, академіком 

Академії мистецтв України, професором, генеральним директором та художнім керівником 

Національного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського, головою Національної 

хореографічної спілки України Мирославом Михайловичем Вантухом.  

До складу журі увійшли провідні фахівці у галузі культури та, зокрема, хореографії: 

Валентина Володимирівна Вантух – народна артистка України, повний кавалер ордена 

Княгині Ольги за заслуги ІІІ ступеня, художній керівник дитячої хореографічної школи при 

Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені Павла Вірського; 

Петро Адольфович Бойко – народний артист України, заслужений діяч мистецтв, відмінник 

народної освіти України, директор та художній керівник Вінницького міського центру 

художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», голова Вінницького обласного 

осередку Національної хореографічної спілки України; 

Валентина Миколаївна Масленко – заслужений працівник культури України, перший 

заступник голови Національної хореографічної спілки України; 

Володимир Володимирович Чорнобиль – заслужений діяч мистецтв України, відмінник 

освіти України, голова Хмельницького обласного осередку Національної хореографічної 

спілки України; 

Олена Василівна Ільїнська – заслужений працівник культури України, заступник директора 

Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член 

правління Хмельницького обласного осередку Національної хореографічної спілки України; 

Наталя Миколаївна Дзюбенко – відмінник народної освіти України, голова Рівненського 

обласного осередку Національної хореографічної спілки України; 

Іван Іванович Петрусяк – голова Чернівецького обласного осередку Національної 

хореографічної спілки України; 

Олена Миколаївна Єфімчук – заслужена артистка України, головний балетмейстер 

державного академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної 



філармонії. 

Професійні та аматорські колективи демонстрували своє виконавське мистецтво у 15 

номінаціях  за місце у третьому турі конкурсу, який відбудеться восени у Києві. 

Під час підведення підсумків Мирослав Вантух подякував організаторам регіонального туру 

за високий рівень підготовки та проведення заходу, а також відзначив  виконавську 

майстерність, різноплановість репертуару колективів, подякував усім учасникам за 

популяризацію народного  хореографічного мистецтва та збереження національної 

самобутності. Право представляти Хмельниччину на головних сценах держави заслужили 8 

колективів із 14 хореографічними номерами. 

 

 

Бібліотечна справа 

 

Відкрито Пункт європейської інформації у бібліотеці села Ганнопіль на Славутчині 
 

12 травня у бібліотеці села Ганнопіль, що на Славутчині, урочисто відкрили Пункт 

Європейської інформації. Загалом в бібліотеках області діє вже понад 30 таких Пунктів. 

Даному заходу передувала велика робота щодо реконструкції, утеплення, обладнання 

сучасними меблями та технікою приміщення бібліотеки за фінансування Ганнопільської 

об’єднаної територіальної громади. У бібліотеці повністю змінено внутрішнє та зовнішнє 

оздоблення, виділено окремі кімнати для дітей, малу та велику зали для проведення заходів, 

зону для роботи з комп’ютерною технікою, Інтернет-ресурсами, Wi-fi. 

На заході були присутні голова Славутської райдержадміністрації Маршук Б.П., голова 

районної ради Радзивілюк Л.А., голова громади Медведюк М.І. та її заступник Власюк В.М., 

представники депутатського корпусу, закладів культури, громади села та гості. 

Із визначною подією присутніх привітала Катерина Чабан, директор обласної універсальної 

наукової бібліотеки, її заступник Валентина Маковська. Кожен з присутніх прийшов на захід 

з подарунками та новими книгами для закладу. Оновлена бібліотека у співпраці з громадою 

відтепер буде надавати населенню нові послуги, інформувати про європейські цінності та 

досвід, а жителі громади відчують новий пульс життя. 

 

 

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

 
  

 У ХОУНБ відбулося урочисте засідання клубу «Краєзнавець» до 70- річчя з дня 

народження Юрія Блажевича під назвою “Самовіддане служіння освіті, краєзнавству, 

історії”. У засіданні клубу взяли участь: науковці, краєзнавці, освітяни, представники 

духовенства та бібліотек. Учасники засідання відмітили визначний вклад Юрія Блажевича в 

розвиток краєзнавства області та його значну громадську активність на посаді голови 

Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України. Під час 

засідання клубу відбулася презентація науково-популярного монографічного видання Юрія  

Блажевича «Нариси православ’я Поділля - Хмельниччини» і 11 випуску краєзнавчого 

збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії»; здійснено огляд книжкової виставки з наукового 

доробку Юрія Блажевича «Самовіддане служіння освіті, краєзнавству, історії». 
 

 У ХОУНБ відбулася зустріч із заслуженим лікарем України Борисом Шаталюком під 

назвою «І зніме біль, і зцілить душу…» до 80-річчя з дня його народження. Привітати 

ювіляра прийшли колишні колеги, друзі та учні видатного хірурга, студенти Хмельницького 

медичного коледжу. Ювіляр розповів про свій життєвий шлях, поділився спогадами про 

роботу з видатними хірургами сучасності Миколою Амосовим та Олександром Шалімовим, 

відповів на багаточисельні запитання студентів – майбутніх медиків. Друзі та колеги 



відмітили вклад Бориса Шаталюка у становлення та розвиток торакальної хірургії на 

Хмельниччині. Для ювіляра звучали вірші та пісні, лунали душевні спогади, відбулася 

презентація книжкової виставки «Рятуючи інших, згораю сам» (з фондів ОУНБ та приватної 

колекції Бориса Шаталюка). 

 У ХОУНБ відбувся літературний вечір «І лине над землею Шевченкове слово», 

приурочений 156-й річниці перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі. Шанувальники 

творчості великого Кобзаря доторкнулись душею до палкого й нескореного серця поета, 

познайомились з невідомими сторінками життя і його літературною спадщиною, з 

обставинами його смерті й перепоховання. Під час заходу присутні переглянули фільм 

«Обличчя української історії. Т.Г. Шевченко»; зустрілися з подільськими поетами 

В.Г. Олійником та М.М. Савчуком, прослухали безсмертні поетичні твори Т.Г. Шевченка у 

виконанні учнів технологічного багатопрофільного ліцею. Відбулася презентація книжкової 

виставки «Провісник долі України». 

 До Всесвітнього дня вишиванки колектив Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки провів патріотичну акцію «Прийди на роботу у вишиванці, підтримай 

українську культуру!».  В рамках акції організовано флешмоб «Код української вишивки». 

Фахівці бібліотеки у вишиванках продемонстрували генетичні коди українських імен та 

регіонів України. У схемі української вишиванки кожна літера – це вишитий символ. 

Колектив бібліотеки підтримав девіз свята «День вишиванки єднає українців». 

В цей день відвідувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися з книжково-ілюстративною 

виставкою «Вишивка – скарб нашого народу», яка розкриває неймовірну красу української 

вишиванки, схеми і орнаменти вишивок з усіх регіонів України 
 

 До відзначення Міжнародного дня біорізноманіття у закладах культури області 

проведено низку заходів, зокрема у Хмельницькій обласній універсальній науковій 

бібліотеці презентовано книжково-ілюстративну виставку «Біорізноманіття: здорове 

довкілля – здорові люди», яка знайомить користувачів з підходами до вивчення та 

заохочення пов’язаних із біорізноманіттям знань, традицій та інновацій місцевих громад у 

світлі виконання Україною зобов’язань, що випливають зі статті 8 Конвенції про 

біорізноманіття. Аналізується зміст традиційних і місцевих екологічних знань, традиційних 

форм природокористування й господарювання та їхнє значення для збереження та 

невиснажливого використання компонентів біорізноманіття в Україні. 

 В обласній бібліотеці для юнацтва впродовж року діє екологічний проект для 

підлітків «Ми відповідальні за майбутнє». В Міжнародний день біорізноманіття  в рамках 

проекту відбулась година екологічної мудрості “Ода про цілющу воду” для учнів СЗОШ 

№ 6, НВК № 9, ліцею № 17. Вода – найпоширеніша речовина на нашій планеті. Роль води у 

житті планети визначаюча, так як без неї абсолютно неможливе життя на Землі. Для 

присутніх продемонстровано відео “Вода”, книжкову виставку “Скуштуйте водиці з нашої 

криниці”. Фахівці бібліотеки провели також годину спілкування з учнями колегіуму № 16 

«Світ людини у світі природи». Під час заходу учні переглянули відео ролики про екологічні 

проблеми в нашій країні, ознайомились з літературою, яка була представлена на 

інформаційно-екологічній виставці. 

  Для наймолодших читачів – учнів 2-х класів НВО № 5 в обласній бібліотеці для дітей 

ім. Т. Шевченка проведено годину екоетики “Знай. Люби. Бережи”. Під час заходу 

формували у дітей уявлення про природу як живий організм, вчилися  бачити красу світу, 

спонукали до спілкування з природою без завдання ї шкоди. Навчали відповідальніше 

ставитись до навколишнього світу.  Діти із задоволенням брали участь у природознавчій 

вікторині “Зелений дивосвіт” та переглянули відео “Пісня Землі”.  

 Для читачів старшого шкільного віку проведено еко-квест “Планета у нас одна”, який 

підняв проблеми екології та збереження життя. Діти розшукували заповідні місця рідного 

краю, мандрували Товтрами, відвідали мінеральні джерела Сатанова, побували в печері 

Кармалюка, на озері Святе. Всі дійшли висновку, що природа потребує нашого захисту, 

особливо вода. 



  Для учнів початкової та середньої школи НВО № 1 науковими співробітниками 

Хмельницького обласного краєзнавчого музею з 22 по 24 травня прочитано цикл лекцій 

"Біорізноманіття: особливості минулого, проблеми сьогодення, погляд у майбутнє". 
 

Шепетівська центральна районна бібліотека ім. М. Коцюбинського  до Дня Європи 

провела  інформаційну годину “Короткі відомості про Європейський Союз”. А ще на свято 

завітала Її Величність “Королева Єлизавета ІІ”, що викликало шквал емоцій у присутніх. 

До уваги учасників заходу представили презентацію “10 цікавих фактів про британську 

королеву”. З метою розширення знань з питань європейської інтеграції відбулися вікторини. 

Діти із задоволенням відповідали на численні цікаві та несподівані запитання, а ще 

відгадували запитання он-лайн-вікторини  ”Подорож  Європою” 

 

 У Шепетівській центральній районній бібліотеці  провели інформаційну годину 

“Пам’ятаємо. Вшановуємо. Не забудемо” та віртуальну екскурсію Національним 

військово-історичним музеєм України  “Експозиції України у Другій світовій війні 1939-

1945 рр”.  Захід приурочили Дню пам’яті та примирення та 72-й річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. В ході заходу присутні дізнались відомі та невідомі донині 

їм факти про внесок народу України у перемогу в Другій світловій війні, засвідчили повагу 

до всіх борців проти нацизму, згадали  події, які відбуваються  на Сході нашої країни. 

Для кращого сприйняття інформації та розуміння того страшного  лиха – війни, був 

 віртуальний екскурс  в  минуле залами Національного військово-історичного музею. 
 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці проведено літературний 

портрет «Квітує калиново злототкана лінія життя», присвячений 65-річчю від дня 

народження українського літературознавця, письменника, краєзнавця, журналіста, доктора 

філологічних наук, професора Віталія Петровича Мацька.  

Віталій Мацько яскраво засвітився на літературно-науковому обрії наприкінці 80-х 

років ХХ століття, активно займається академічним літературознавством, є автором більше 

25 літературознавчих та художніх книг, монографій – «Гомін віків», «Михайло Драгоманов і 

медієвістика», «Українська еміграційна проза ХХ століття». Автор низки статей 

багатотомної Української літературної енциклопедії, Енциклопедії Сучасної України. 

Співавтор збірки нарисів «Дзвони пам’яті», «33-й голод», в яких широко представлено 

Хмельниччину.  

Діяльність Віталія Петровича, як науковця, літературознавця, громадського діяча 

високо оцінена. Він є членом Національної спілки письменників України з 2000 року, 

Національної спілки журналістів України з 1984 року. Доктор філологічних наук (2010), 

професор (2013). Лауреат Хмельницької обласної премії імені Тараса Шевченка за 2007 рік, 

імені Микити Годованця (2003), імені Григорія Костюка (2005), імені Миколи Дарманського 

в номінації «кращий науковець» (2016). Під час заходу ювіляр отримав численні вітання  від 

представників влади, бібліотек, музеїв, письменників та громадськості. У заході також взяли 

участь викладачі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

студенти торгівельно-економічного коледжу. Присутнім було презентовано книжкову 

 

виставку «Душа співає в ріднім слові» з літературним і науковим доробком В.П. Мацька. 

Звучали музичні вітання у виконанні  Віри та Юрія Найд, викладачів Хмельницької ГПА. 

 
 

Книжкові виставки, огляди літератури в ХОУНБ  

(в рамках відзначення знаменних подій та пам’ятних дат) 

 

Для депутатів тринадцятої сесії обласної ради Хмельницькою обласною  універсальною 

науковою бібліотекою підготовлена книжкова виставка  «Літературно-публіцистичні обрії 

Хмельниччини», на якій представлені художні та публіцистичні видання хмельничан – 



членів обласних організацій Національної спілки письменників України та Національної 

спілки журналістів України. На виставці представлені твори відомих літераторів і 

журналістів – П. Маліша, М. Мачківського, В. Горбатюка, П. Карася, Б. Теленька, 

Б. Грищука, М. Красуцького, В. Дмитрика та інших. Серед видань були також твори 

цьогорічних лауреатів обласної премії імені Дмитра Прилюка за кращу публіцистичну 

роботу в галузі журналістики – О. Радушинської, В. Шевченка, С. Старостиної. 
 

 

Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області   
 

 Фахівцями ОУНБ організовано та проведено веб-майстер-клас «Інновації у створенні 

та просуванні рекомендаційних бібліографічних ресурсів» для працівників публічних 

бібліотек області. 

Учасники веб-майстер-класу прослухали консультацію «Традиційна рекомендаційна 

бібліографія в сучасних інформаційних технологіях» провідного бібліографа відділу 

наукової інформації та бібліографії Любові Марцонь; переглянули презентацію «Нові форми 

рекомендаційної бібліографії» провідного бібліографа відділу наукової інформації та 

бібліографії Галини Співак та виконали практичне заняття «Створення бібліографічного 

списку з подальшим просуванням на веб ресурсах». Усі учасники отримали домашнє 

завдання: створити одну із форм рекомендаційного бібліографічного посібника з 

використанням інформаційних технологій. 


