Хроніка культурного та мистецького життя Хмельниччини у
квітні 2019 року
З 10 по 12 квітня на базі Кам’янець-Подільського коледжу культури і
мистецтв проходив тематичний семінар «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ».
Мета його проведення – підвищення фахової компетенції працівників галузі
культури області. Протягом трьох днів учасники семінару (69 працівників
районних та сільських закладів культури клубного типу, спеціалістів відділів
культури РДА та ОТГ) прослухали 24-годинний курс лекцій, брали участь в
інтерактивному професійному спілкуванні з питань запровадження
інноваційних форм організації соціокультурної діяльності, ділилися досвідом
роботи, мали змогу на практиці ознайомитись з новими формами та
методами дозвілля на базах районного центру культури і мистецтв «Розмай»
та Кам’янець-Подільського міського Будинку культури. Окрім теоретичних
занять слухачам курсів були представлені концертна програма «Весняні
варіації» та фрагмент мистецько-етнографічної композиції «Прийшла весна,
прийшла красна».
Програму курсів було успішно виконано. Директор коледжу
Нижник С. В. вручив учасника курсів посвідчення про підвищення
кваліфікації.
Обласні огляди - конкурси
Обласний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах –
учнів мистецьких шкіл цьогоріч був присвячений пам’яті педагогамузиканта, викладача Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби
Георгія Івановича Кротенка.
Обласний конкурс, який започаткував Хмельницький обласний
науково-методичний центр культури і мистецтва зібрав широке коло
учасників і порадував організаторів, членів журі, викладачів гідним рівнем
виконавської майстерності. Більше 50 учнів мистецьких шкіл Хмельниччини
стали учасниками конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах у
номінаціях «Скрипка», «Віолончель», «Контрабас».
У складі журі працювали викладачі відділу «Струнні інструменти»
Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби: Левчук О.В., Левчук
Т.М., Гут О.С., заслужені артистки України Щур В.Г. та Цмур О.Г., Палюх
О.П., Пасека В.Г., Рашина Р.О., Соболєв В.І.
Члени журі були єдині у думці, що обласний конкурс сприяє
підвищенню виконавської майстерності та професійному зростанню юних
музикантів. За їх оцінкою, учні справили чудове враження своєю
підготовкою, музичним мисленням. І за цими успіхами стоїть велика
кропітка робота викладачів.
За рішенням журі дипломами за перше місце нагороджені: Ярова Дар’я
(Хмельницька ДМШ №3) – викладач Пасека В.Г.; Ковтун Богдана
(Красилівська ДШМ) – викладач Нагребельна О.О.; Чупра Наталія

(Шепетівська ДМШ) – викладач Кузіна Т.В.; Брагіна Марія (Хмельницька
ДМШ №3) – викладач Ярова Н.Б.; Писаренко Анна (Хмельницька ДШМ) –
викладач Васячкіна Л.В.; Шердюкова Оксана (Хмельницька ДМШ №3) –
викладач Ярова Н.Б.; Гуменюк Елеонора (Кам’янець-Подільська ДМШ ім.
Ф.Ганіцького) – викладач Шопа Г.С.
За оцінками всіх, хто був причетний до конкурсу, його програмні
вимоги були виконані, конкурс залишив по собі добрі враження і показав, як
багато здібних дітей захоплюються грою на скрипці, віолончелі і досягають
суттєвих успіхів.
Бібліотечна справа
Напередодні Великодніх свят в Малій галереї мистецтв Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація виставки
іконопису
учнівської
молоді
Хмельницької
школи
іконопису
«Нікош» «Твори себе – і світ навколо себе».
Для відвідувачів бібліотеки було представлено експозицію виставки,
яка налічує 10 ікон, написаних у візантійському та академічному стилях
учнями та викладачами школи. Ікони надзвичайно теплі та зворушливі.
В ході презентації відбулася творча зустріч з заступником директора
школи «Нікош» Світланою Михайловою та викладачем, художницеюіконописцем Ольгою Войтюк. Присутні дізналися про історію створення
школи іконопису «Нікош», а також мали змогу доторкнутися до таємниці
виготовлення ікони.
Змістовним і наповненим став цикл великодніх заходів “Великдень
творчої душі” у відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва. Молодь
брала активну участь у майстер-класах, святковому арт- перформансі,
відкритті обласної виставки-конкурсу писанкарства та атрибутики на
пасхальну тематику учнів професійних ліцеїв області “Мовою української
писанки”.
Читачі пізнавали та опановували мистецтво традиційного і сучасного
оформлення великодніх яєць на майстер-класах. Юні писанкарі вправно
виводили писачком давні символи та орнаменти на заняттях з
традиційного розпису писанок. На писанках-мальованках розцвітали
різнобарвні квіти, дивували декоративним оздобленням глазуррю пряничні
яйця та пасхи, виготовлені на майстер-класах майстрині Наталії Валащук.
Для студійців Центру анімаційних мистецтв Оксани Мергут
організовано майстер-класи з декорування великодніх пасочок. А творчий
майстер-клас — флешмоб “Подаруй мені писаночку”, згуртував читачів
бібліотеки- учнів ЗОШ №1 в прагненні виготовити писанку –мальованку, як
великодній подарунок.

Участь підлітків у великодніх заходах дала їм реальну можливість
доторкнутися до народної культури, пізнати щось нове в житті, відкрити в
собі нові творчі завдатки.
До Дня Чорнобильської трагедії в Хмельницькій обласній
універсальній науковій бібліотеці відбулася екологічна година «Без права на
забуття». В заході взяв участь ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС
Володимир Сьомош, член Хмельницької міської організації ВГОІ «Союз
Чорнобиль України», який за мужність і героїзм, проявлені під час подій у
квітні 1986 року нагороджений Знаком за ліквідацію аварії.
Володимир Іванович, як очевидець, розповів студентам Хмельницького
медичного коледжу про трагічні події найбільшої техногенної катастрофи,
що сталася вночі 26 квітня 1986 року неподалік старовинного українського
містечка Чорнобиля, згадав про перші миті евакуації жителів Прип’яті та
звернув увагу присутніх на наслідки, які і до цього часу нагадують нам про
найбільшу трагедію українського народу та людства загалом.
На завершення заходу працівники бібліотеки презентували книжкову
виставку «Б’ють в серце Чорнобиля дзвони» та продемонстрували фрагменти
відео-фільмів про Чорнобильську трагедію.
До Всесвітнього дня книги та авторського права у Хмельницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось урочисте відкриття ХІІІ
Обласного форуму «Книжкова весна на Хмельниччині» за участю
представників влади, книготорговельних та громадських організацій,
письменників, краєзнавців, видавців, бібліотечних фахівців та громадськості.
В ході форуму було підведено підсумки обласного анкетування «Краща
книга Хмельниччини» та читацького рейтингу Хмельницької ОУНБ
«Найбільш резонансна краєзнавча книга року»; проведено автограф-сесію
подільських письменників-переможців. За окремими локаціями відбулись:
авторська зустріч з Юрієм Сорокою, лауреатом Всеукраїнського конкурсу
«Коронація слова», членом НСП України; презентації нових книг:
літературно-художнього видання члена НСП України Володимира Шевченка
«Вийся, вийся, хміль листатий: дюжина художніх оповідок про Устима
Кармалюка»; наукового видання упорядників Ігоря Петраша, Сергія
Шпаковського, Василя Климчука «Новоушиччина: історія в пам’ятках»;
музично-поетичної збірки Володимира Кропивницького «Слово, музика,
пісня – струни душі народу»; збірки поезій Петра Надуваваного
«Настальгія»; видань обласної універсальної наукової бібліотеки.
Плідно пройшло круглий стіл щодо реалізації Концепції державної політики
щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання до
2020 року, під час якого вироблено рекомендації та пропозиції.
Для відвідувачів форуму представлено перегляди книжкових виставок та
періодичних видань: сучасної української літератури за Державною
програмою; книг Хмельниччини – 2018 та новинок 2019 року «Гаряча
книжка»; рейтингових видань; світових бестселерів в українському

перекладі; книг шрифтом Брайля «Читати кінчиками пальців»; «Перлини
українського перекладу: новинки світової літератури – 2018», ретровиставки.
В Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва проходять заходи
до Року Китаю в Україні. Днями для студентів гуманітарно-педагогічної
академії була презентована книжково-ілюстративна виставка “ Цей
дивовижний Китай”, яка діє у відділі читального залу. Література з історії,
філософії, релігії, книги про життєвий та творчий шлях видатних людей
Китаю, що представлені на виставці допомагають ближчому знайомству
читачів з цією дивовижною країною. Під час презентації вони дізнались про
такі філософські вчення, як конфуціанство, буддизм, даосизм, про
основоположників філософських та релігійних вчень: Конфуція, Лао-Цзи,
Сунь-Цзи та ін.
Ті, хто по-справжньому цінує китайську літературу, має змогу
познайомитись з творами як класиків китайської літератури, так і творами
сучасних письменників: Лі Бо, Ду Фу, Лао Ше, Мо Яня, Алая та ін.
Студентську молодь зацікавила інформація про найвизначніші історичні
пам’ятки: Велику Китайську стіну, загадкову теракотову армію, потайні
буддійські храми, маршрути шовкового шляху та ін.
В обласній бібліотеці для юнацтва започатковано новий проект –
бібліотечний клуб з вивчення англійської мови «English tea in library», в
рамках якого
планується вивчення англійської мови, спілкування з
іноземцями – носіями мови, знайомство з культурою та історією
англомовних країн в невимушеній,затишній атмосфері читального залу за
склянкою чаю. Перше,організаційне засідання клубу відбулося 10 квітня. Зі
студентами Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного
інституту зустрівся відомий в місті директор мережі центрів «English TOP»
Віктор Анатолійович Снігуров. В ході спілкування з креативним
менеджером студенти зрозуміли, що вивчення англійської мови може бути
легким ,а процес навчання цікавим, активним та веселим.
Бібліотека запрошує студентів, старшокласників, молодь міста,
зацікавлену у вивченні англійської мови та у спілкуванні з однодумцями
долучитися до клубу. Процес вивчення англійської буде максимально
комфортним, доступним і цікавим.
Презентація літературно-музичної збірки поетеси Лідії Яцкової
“Шевченкова зоря” відбулася в обласній бібліотеці для дітей імені
Т.Г.Шевченка. Пані Лідія розповіла, що книга присвячена 205-й річниці від
дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Сама ж авторка виступила у
ролі модератора та ведучої заходу. Особлива атмосфера панувала під час
зустрічі. Адже на презентацію завітали відомі митці Хмельниччини –
Заслужений художник України Михайло Андрійчук, лауреат Національної
премії України імені Т. Шевченка Павло Гірник, Заслужена артистка

України, скрипалька Валентина Щур, лауреати обласної Шевченківської
премії.
У презентованій збірці вміщено пісні Лідії Яцкової про Тараса
Шевченка на вірші відомих поетів Хмельниччини: В.Семеновського,
Н.Шмурикової, В. Міхалевського,
О.Ванжули, М.Магери, І.Іова,
М.Мачківського, Г.Ісаєнко, П.Гірника, В.Олійника, І.Римарука. Впродовж
заходу звучала поезія, присвячена генію нашої нації з вуст поетів Віталія
Міхалевського, Володимира Олійника, Павла Гірника. Тарасове слово щиро
та проникливо вигравало барвами і з вуст ще зовсім юних читців та
виконавців.
Письменниця зосередила увагу на актуальності творчості великого
Тараса та величі духу і таланту славного Кобзаря.
На відзначення 100-річчя Кам’янецької доби Директорії УНР,
Міжнародного дня пам’яток та історичних місць в Кам’янець-Подільській
центральній районній бібліотеці відбулася музейна година «Готель «Бельв’ю». Історія в особах». Ознайомили присутніх з періодом Кам’янецької доби
Директорії УНР, історією готелю «Бель-в’ю» – пам’ятки архітектури 19 ст.:
О.Венгора – завідувач відділу маркетингу та інвестування музею,
А.Ніколаєва – науковий працівник, І.Лехіцька – лектор, П.Ігнатьєв –
фотограф, С.Полятинчук – голова Кам’янець-Подільського об’єднання
товариства «Просвіта» ім.. Т.Шевченка. Кам’янець – столиця УНР.
Кам’янчани мають знати історію міста, в якому живуть, історію тих будівель
в яких навчаються та працюють. Готель «Бель-в’ю» має свою історію в
особах: генерала Дверницького, Симона Петлюри, Олександра Кошиці,
Євгена Маланюка.
Викладку літератури до 100-річчя боротьби УНР презентувала Юлія
Воронюк бібліограф ЦРБ. Прозвучали музичні твори «Щедрик» та
«Козацький марш» у виконанні викладачів та учнів школи ім.. Ф.Ганіцького.
Захід було проведено спільно з Кам’янець-Подільським державним
історичним музеєм-заповідником, міською бібліотекою ім.. К.Солухи,
районним центром туризму та охорони культурної спадщини відділу
культури, туризму, молоді та спорту Кам’янець-Подільської РДА.
7 квітня в районній бібліотеці для дітей пройшов II етап
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2019». На
конкурс-свято завітали переможці I туру – юні читачі сільських бібліотек та
районної дитячої бібліотеки. Шанувальники книги не тільки презентували
свої улюблені твори , а брали участь у веселих та цікавих літературних
перегонах, пізнавальних розвагах та бліц-турнірах. Перемогу другого етапу
конкурсу здобула учениця НВК №2 читачка районної бібліотеки для дітей
Яцкова Дарина. Всі присутні свята: журі, бібліотекарі, учасники радо
привітали її з перемогою.

6 квітня працівники відділу періодики Хмельницької обласної
бібліотеки для юнацтва спільно з Хмельницьким міським управлінням
молоді та спорту провели для учнів СЗОШ № 29 День здоров’я. Для вчителів
і вихованців школи – 6 квітня це – День школи, який цього року став ще й
Днем здоров’я. Цьогорічне свято було спортивним. Начальник
Хмельницького міського управління молоді та спорту Сергій Ремез розповів
учням про спортивні заклади нашого міста, про ті можливості, які відкриває
заняття спортом і фізичною культурою в молодому віці. Цікавими для молоді
були історії досягнень спортивних висот нашими спортсменами-земляками:
Сергієм Нагорним, Іриною Мерлені, Андрієм Стадником та багатьма іншими
чемпіонами.
Для учасників Дня здоров’я завідуюча відділом Ірина Міщенко провела
огляд книжкової виставки – панорами “Здоров’я. Краса. Успіх ”, на якій були
представлені новинки книжкових видань про здоровий спосіб життя, здорове
харчування, про користь занять спортом та фізичною культурою. Дирекція
школи доклала багато зусиль, щоб програма свята була різноманітною:
глядачі вболівали за юних танцюристів, аплодували талановитим співакам,
всі присутні мали змогу взяти участь у волейбольному матчі.
Свято здорового духу, чудового настрою та щирої дружби відбулося
під гаслом : «Турбота про здоров’я – твій спосіб життя»
Традиційно, у квітні місяці, в Україні проходить щорічний фестиваль
французької культури «Французька весна». Фестиваль пропонує
різноманітну програму в сфері образотворчого мистецтва, кіно, літератури та
інших галузей культури, відбувається у Києві та в багатьох інших містах
України.
Саме до цього свята в Хмельницькій обласній універсальній науковій
бібліотеці організовано зустріч «Французька весна» з учнівською молоддю
НВК №10 м. Хмельницького, які вивчають французьку мову як другу
іноземну. На зустрічі учнівська молодь мовою оригіналу презентували історії
про видатних французів, визначні події, пам’ятки країни, змагалися у
тематичній вікторині «Що ти знаєш про Францію». А ще дізналися, чому
«французька – корисна мова», адже саме під таким гаслом проходить
цьогорічний фестиваль в Києві. До уваги відвідувачів представлена книжкова
виставка
літератури
з
фонду
бібліотеки «Світ
франкофонії»
(«Le monde francophone») – від навчальної літератури до енциклопедичних
видань.

