Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова

довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими
документами за червень 2020 року).

У зв’язку із запровадженням на території України заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на період із 17 березня по
22 червня 2020 року припинилося проведення соціокультурних заходів.
Мистецькі заходи проходили в онлайн-режимі.
Згідно протоколу Позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №25 від 26 червня у
Хмельницькій області введено послаблення карантину до 31 липня. Всі заклади
культури працюють з дотриманням карантинних вимог.
12 червня відбулося засідання конкурсного комітету Хмельницької
обласної ради з присудження обласної літературної премії імені Миколи
Федунця за кращу поетичну збірку. Цьогоріч на конкурс було представлено
п’ять робіт: поетична збірка «Світань» членкині Національної спілки
письменників України Марії Дем’янюк, поетична збірка «Цукерково-букетні
вірші» члена Національної спілки письменників України Віталія
Міхалевського, поетичний доробок «Філософія життя» Віталія Прокоповича,
збірка поезій «Душа і перо» членкині Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України» Людмили Рудковської (Василишиної) та поетична збірка
«Територія жінки» Ольги Саліпи. Після аналізу поетичних збірок, члени
комітету визнали кращою у 2020 році поетичну збірку «Цукерково-букетні
вірші» члена НСПУ Віталія Міхалевського з Хмельницького.
Детальніше: https://km-oblrada.gov.ua/vitaliy-mikhalevskiy-cogorichniy-l/
У м. Красилові відбулися Булаєнківські читання, приурочені 102-й
річниці від дня народження поета-воїна Володимира Булаєнка. Учасники
декламували поєзії Володимира Булаєнка та власні авторські вірші.
Переможцями Булаєнківських читань стали: Орися Бойчук, учениця 11-го
класу Щиборівської ЗОШ I-III ступенів, Олександр Кучерук, учень 9 класу
Федорівської ЗОШ I-III ступенів; Софія Янкова, учениця 4 класу
Великозозулинецької ЗОШ . I-III ступенів. Їм було вручено дипломи та грошові
премії. Учасники також відвідали садибу поета-воїна в с. Сорокодубах та
могилу матері В. Булаєнка – Ганни Крачковської на сільському кладовищі та
поклали квіти. https://krasyliv-rda.gov.ua/
До Дня медичного працівника представники Молодіжної громадської
ради організувала музичну акцію «Підтримай медика». Ця акція – подяка від
молоді усім медикам Хмельницького.
Докладно:
https://khm.gov.ua/uk/content/molod-hmelnyckogo-pidtrymala-medykivmuzychnym-fleshmobom

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища пройшов
цикл заходів:
- бібліотеки для дітей долучилися до обласної онлайн-акції «Свій голос я
віддаю на захист рідної природи», яка була ініційована Хмельницькою
обласною бібліотекою для дітей ім. Т. Г. Шевченка;

- віртуальна виставка «Екологічні проблеми сучасності» (Хмельницька ОУНБ).
Докладно: http://ounb.km.ua/vistavki/ekolvesna/index.php
- виставка живописних та графічних робіт лауреата Національної премії імені
Тараса Шевченка, президента Національної академії мистецтв Андрія Чебикіна,
заслуженого художника України Євгена Гордійця, народного художника
України Володимира Микити та члена Національної спілки художників Романа
Романишина (Хмельницький ОХМ);
Докладно: https://www.facebook.com/khramhohm/posts/1623017921184242?__tn__=K-R
- еко-bookchat: «Збережемо планету - акцентом: «Сортуй сміття – Земля того
Варта» (Чемеровецька ЦБ);
- відео-презентація «Довкілля і ми» (Кам’янець-Подільська міська центральна
бібліотека ім. Костя Солохи).
До Міжнародного дня захисту дітей підготовлено ряд заходів, а саме:
- стартував обласний проєкт «Літні читання» в онлайн режимі (Хмельницька
ОДБ);
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1189
#gsc.tab=0
- виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство» та «Подих літа»
(бібліотека-філія № 3 та № 12 Хмельницької МЦБС);
Докладніше:
https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2094
- онлайн майстер-класи «Сувенір з солоного тіста» (бібліотеки-філії
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Хмельницької МЦБС);
- мистецький колаж «Літо, літечко веселе» (бібліотека-філія № 8 Хмельницької
МЦБС);
- відкрилася перша персональна художня виставка випускниці Хмельницької
дитячої школи мистецтв «Райдуга» Анастасії Толмачової під назвою «Мій світ,
мої мрії» (музей історії міста Хмельницький);
Докладно:https://www.kult.km.ua/news/view/558- онлайн-конкурс «Острів щасливого дитинства для дітей, які потребують
додаткової соціальної підтримки (Нетішинська ОТГ);
- онлайн-конкурс у трьох номінаціях «Найкращий сніданок», «Пластика та
трюки» та «Акторська майстерність» (Городоцький міський будинок культури);
- онлайн-вікторини «Чи знаю я свою дитину», «Моя сім’я, книжка і я»,
«Книжкове паті на хаті у віртуальному форматі» та « Казковий батл»
(Городоцька центральна бібліотека);
- віртуальні флеш-акції «Я маю право...», лялькова вистава «Як Колобок навчав
звірят прав та обов'язків», (Кам’янець-Подільська районна бібліотека для
дітей);
Докладно: https://www.facebook.com/kpdrb1950/
- виставка «Зигзаги рукоділля» Катерини Будагян. На виставці представлено
етно – та екопродукцію: ляльки-мотанки та екосумки; та виставка «Мереживо з
дерева» Володимира Мазура (Славутський історичний музей);
- олайн-квест «Море веселощів та насолод біля Острова Пригод» (Віньковецька
районна дитяча бібліотека);
- book-фокус «Про обов’язки й права від щенят із патруля» (Чемеровецька

ЦДБ);
- віртуальне smail – mainstream «Емоції та кольори Дитинства», в якому взяли
участь сільські бібліотеки;
- онлайн-виставка дитячих робіт «Хай сонцю і квітам всміхаються діти»
(Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека ім. Костя Солохи);
Бібліотечна справа
До 24-ї річниці Конституції України, у області відбулася низка заходів,
серед яких:
- скайп – консультування з жителями Чемеровецької ОТГ та Закупненської
селищної ради (Хмельницька ОУНБ);
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_06_25_2/2020_06_25_2.php
- засідання онлайн-кіноклубу «Право в об’єктиві» за темою «Інша країна –
краще життя?» (Хмельницька ОУНБ);
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_06_25_1/2020_06_25_1.php
- правовий консалтинг «Держава та особистість» (Хмельницька ОУНБ);
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_06_19_1/2020_06_19_1.php
-інтерактивна гра «Знайте свої права та виконуйте обов'язки» (Хмельницька
ОДБ);
- виставка патріотичного плакату Юрія Нерослика з фондів обласного
художнього музею (Хмельницька ОБЮ);
Детальніше:
https://www.facebook.com/pages/category/Library/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0357102041082626/

- віртуальний консультаріум «Молодь має право» (Хмельницька ОБЮ);
Детальніше: http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:2020-06-2611-07-56&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26

- інтерактивна гра «Знайте свої права та виконуйте свої обов'язки»
(Хмельницька ОДБ);
Докладно:
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1192#gsc.tab=0
- майстер – класи з виготовлення патріотичних браслетів (Хмельницька

ОДБ);

Детальніше:
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1191#gsc.tab=0

- виставка «Конституція України: історія свободи» Хмельницький обласний
краєзнавчий музей);
Детальніше: https://www.facebook.com/okm.km.ua/
- відео-проєкт «Конституція України очима дітей»;
Докладно: https://khm.gov.ua/uk/content/koly-den-konstytuciyi
- тиждень конституційної обізнаності (спортивно-культурний центр
«Плоскирів»;
- онлайн-журнал «Кроки Української Конституції» (Кам’янець-Подільська
міська центральна бібліотека ім. Костя Солохи);

З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни у
Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір
вшанування
«Подвиг
безсмертний
–
пам'ять
нетлінна»
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_06_18_2/2020_06_18_2.php ;
- флеш-бук «Хай пам’ять про війну нас всіх єднає» (Кам’янецьПодільська міська центральна бібліотека ім. Костя Солохи).
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
Бібліотека вийшла у фінал Конкурсу «Найкращий сценарій просвітницьких
заходів з прав людини», який був оголошений Департаментом розвитку Мережі
Docudays UА у травні.
На конкурс було представлено сценарій «Активні громадяни в дії» по
обговоренню фільму Міжнародного фестивалю документального кіно про
права людини Docudаys UA «Ти, бл*, рота закрий» режисера Таїсії Кутузової.
В центрі «Вікно в Америку» відбулися практичні заняття з викладачем –
волонтером Андрієм Лисенком для активних відвідувачів груп вищого та
середнього рівня.
Пройшла онлайн-презентація книжкової виставки «Український літопис
вбрання», присвячена Дню легкої промисловості.
Детальніше:http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_27_1/2020_05_27_1.php
У Міжнародний день захисту дітей відбулося засідання кіноклубу Docudays
- відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві»
за темою «Кожна дитина має право…..». Учасниками онлайн-засідання були
жителі Хмельницької області та м. Хмельницького.
Під час засідання учасники переглянули презентацію «Конвенція ООН про
права дитини»; документальний фільм із фондів колекції Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини Docudaus UA «Трудний»
режисерів Миколи Бондарчука та Дмитра Тяжлова.
Після перегляду відбулося обговорення фільму за участю модераторів:
представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у
Хмельницькій області Оксани Кізаєвої, представників Регіонального Центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольги Чорної та Оксани
Банкової, старшого інспектора з ювенальної превенції Південно-Західного
відділення поліції Наталії Ковальської та практичного психолога,
психотерапевта Тетяни Матвійчук (Хмельницька ХУНБ);
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_28_5/2020_05_28_5.php
Про упереджене ставлення, стереотипне мислення, расову дискримінацію
та свавілля з боку тих, хто має захищати наші права говорили учасники онлайнзасідання англомовного розмовного клубу з колишньою волонтеркою Корпусу
Миру США в Україні Ешлі Емерсон. Індикатори віку, статі, раси, походження
не мають розділяти людей. Бути рівними, хоч і різними, толерантними та
людяними, пізнавати та розуміти – важливі питання розмови на зустрічі.
Відбулося онлайн-засідання англомовного розмовного клубу з
колишньою волонтеркою Корпусу Миру США в Україні Ешлі Емерсон. Про
упереджене ставлення, стереотипне мислення, расову дискримінацію та

свавілля з боку тих, хто має захищати права говорили учасники онлайнзасідання.
Докладніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_05_28_1/2020_05_28_1.php
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
В бібліотеці відбулася виставка патріотичного плакату Юрія Нерослика з
фондів обласного художнього музею. Представив експозицію науковий
співробітник музею Кирило Фільчаков. Твори Юрія Нерослика вражають
глибиною осмислення подій в нашій країні, розкривають незламний дух нашого
народу, закликають до боротьби за волю та незалежність.
Книгарня запустила челенж до Міжнародного дня друзів, що триватиме
впродовж літа. Працівники бібліотеки обирають кількох друзів із соцмережі і
пропонують прочитати вибрану ними книгу і мотивують свій вибір. Обраний
щасливець на сторінці Фейсбук публікує допис з хештегами
#книжковий_виклик_приймаю #слабо_прочитати_книгу_за_порадою_друга і
передає естафету далі.
Детальніше:https://www.facebook.com/pages/category/Library/
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
Відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2020».
20 учасників – найактивніших та найерудованіших читачів Хмельниччини
боролися за перемогу. Цьогоріч вперше конкурс проводився в режимі онлайн.
На електронну адресу кожного з учасників були розіслані завдання, які
впродовж однієї години потрібно було виконати. Професійне журі у складі
заступника начальника управління інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації Лукашук Валентини
Сергіївни, директора Хмельницького обласного літературного музею
Горбатюка Василя Івановича, голови обласного об'єднання Всеукраїнського
товариства “Просвіта” Міхалевського Віталія Цезарійовича та працівників
обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка оцінювало роботу
конкурсантів. Переможниця конкурсу – читачка дитячої бібліотеки
Антонінської ОТГ, Загаєвська Софія.
Бібліотека оголосила про роботу лабораторії фанфіків «Мільйон історій,
які напишеш ти». Діти повинні написати продовження за будь-якою книгою,
фільмом, коміксом, грою, серіалом, аніме. Принести в бібліотеку. І твір буде
оформлений в електронну книгу.
Фестивалі
Народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегиня»
с.Біла Чемеровецького району взяв участь у Міжнародному Багатожанровому
фестивалі-конкурсі «Самоцвіти – країна безмежних можливостей». Колектив
став переможцем у номінації «фольклорний жанр», де виконали фрагмент
обрядового дійства «Пропій» та нагороджений кубком, за І місце та
подарунковим сертифікатом на безкоштовну участь у фестивалі «Віват Витоки»

м. Одеса.
До Міжнародного дня захисту дітей на теренах Віньковеччини у новому
форматі пройшов районний дитячий вокальний фестиваль-конкурс
«Росинка». Цьогоріч 31 учасник конкурсу надсилав записи вокальних номерів,
з якими можна було ознайомитися на каналі Віньковецької дитячої музичної
школи
Театрально-концертне життя
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького на каналі You tube пройшов онлайн-концерт «Де ти
кохання 2009» та онлайн-покази:
сатиричної комедії «Хозяйка стриптиз-бару» за мотивами п’єси
Олександра Петрова;
музичної комедії «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору Г. КвіткиОлов’яненка;
художньо-публіцистичної драми «Крути. В мої сни прийшла війна» за Я.
Мельничук, В.Веляник.
12 червня обласний драмтеатр відновив свою роботу. На літній терасі
театру пройшло музичне дійство «У фонтані». Провідні спеціалісти театру та
запрошені артисти з Київської опери дали концерт. Виконували світові хіти та
твори українських композиторів.
Детальніше: https://www.facebook.com/teatrstarickogo/
Театр відновив вечірні покази репертуарних вистав з обов’язковим
дотриманням вимог карантину. Відбулися покази:
прем’єра хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки «Спляча
красуня»;
трагікомедія «Тев’є Тевель» за мотивами твору Григорія Горіна;
комедія «Фараони» за твором Олексія Коломійця;
романтична комедія «Одруження по-англійськи» за п’єсою Бернарда
Шоу;
комедія «Приборкання норовливої» за мотивами твору Вільяма Шекспіра
«Village Wooing».
Цикл #мк майстер- класів з Акторської майстерності для глядачів театру
«Сиди вдома. Будь героєм. Будь актором» продовжено. Пройшов майстер-клас
від співачки Тайни Ріц.
Докладно: https://www.facebook.com/teatrstarickogo/
У драмтеатрі з'явилася своя сторінка на популярному театральному
сервісі Theatre.love
У червні відбулося закриття 89-го театрального сезону.
У Хмельницькій обласній філармонії пройшли:
концерт «Golden Hits» у виконанні Академічного симфонічного оркестру
Хмельницької обласної філармонії та солістів: Дарії Сохрякової, Дарії
Коневеги, Віктора Шайди, Сергія Іваськевича. .Диригент – Сергій Рабійчук;

онлайн-концерт «Вечір пам'яті Василя Сліпака» за участю Степана
Дробіта (баритон) та Мирослави Слєсар (фортепіано). У програмі оперні арії
української та світової класики;
концерт Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля».
Художній керівник – Степан Дробіт. Головний балетмейстер – Сергій
Качуринець. Головний хормейстер – Катерина Дробіт. Керівник оркестру –
Олександр Якубов;
концерт за участю чоловічого вокального квінтету «МІКСТ»: Руслана
Фандуля (бас), Олексія Блащука (баритон), Ігоря Грінькевича (тенор), Андрія
Сарікова (тенор), Андрія Юрченка (тенор), гурта «Родина»: Наталії Ноль,
Катерини Мельничук, Катерини Безсонової, Оксани Міщук та Олександра
Якубова та Лауреата міжнародних конкурсів Олени ІВАСЮК , Заслуженого
артиста України Миколи Довгальова;
- музично-хореографічна вистава, за мотивами казки Сергія Прокоф’єва
«Петрик і вовк». Казкові образи тут «говорять» голосами відповідних музичних
інструментів та мовою танцю. За участю Камерного оркестру, солістів духових
груп Академічного симфонічного оркестру та артистів балету Академічного
ансамблю пісні і танцю "Козаки Поділля". Диригент — заслужений діяч
мистецтв України Сергій Леонов. Балетмейстер — Заслужена артистка України
Олена Єфімчук ;
Докладно: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/videos/3362053000493258/
- онлайн-концерт «Запроси мене у сни…» тріо бандуристок «Мереживо» у
складі Лесі Король, Олександри Перець та Аліни Галган. За участю Камерного
оркестру Хмельницької обласної філармонії. Художній керівник та диригент Тарас Мартиник. Солістка Ольга Абакумова (сопрано).
На літньому майданчику у парку «Молодіжний», на березі річки
Південний Буг протягом двох днів пройшов перформанс просто неба,
організований у рамках програми «Мистецьке літо – 2020 у
Хмельницькому». Першого дня свій виступ присутнім дарував хмельницький
гурт «Take fіve» (гурт зі складу Хмельницького муніципального естраднодухового оркестру).
Завершився перформанс переглядом українського військового детективного
фільму просто неба режисера Зази Буадзе «Позивний «Бандерас».
У другий день своє мистецтво дарував естрадний гумористичний дует
«Солодка парочка» (Володимир Павловський і Наталія Паляниця), автор та
виконавець Олег Шкарпета SUGAR (вокал) та акторка школи «Пармезан»
Анастасія Строян (вірші).
Докладно:
https://khm.gov.ua/uk/content/u-parku-molodizhnyy-rozpochavsya-muzychnyy-performans-onovleno

У червні у Хмельницькому мав відбутися традиційний фестиваль
«Джаз Фест Поділля». Проте карантин вніс свої корективи. Як нагадування
про фестиваль, що не відбувся, у Хмельницькому на центральній пішохідній
вулиці Проскурівській силами мистецьких колективів міста організовано
перформанс, присвячений джазу «До зустрічі на «Джаз Фест Поділля – 2021».
Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/dzhazovyy-performans-na-proskurivskiy

Хмельничани та гості міста мали можливість поринути в атмосферу
стародавніх українських традицій, насолодитися фольклорним співом,
майстерним виконанням українських пісень під чарівні звуки бандури та
запальних українських народних танців під час перформансу, який проходив у
Хмельницькому на вулиці Проскурівській. Своє мистецтво дарували три
мистецьких колективи: Зразковий художній колектив України ансамбль танцю
«Веснянка» (керівник - Валентина Мандзій), народна капела бандуристів
міського Будинку культури та фольклорний гурт «Живиця», учасниці якого
були одягнені у старовинні домоткані українські народні костюми, власноруч
вишиті їхніми бабусями та прабабусями.
Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/tretiy-performans-na-proskurivskiy-zapalni-ukrayinskinarodni-tanci-folklornyy-spiv-ta-pisni

Музейна справа
Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник
організував спільно з інститутом історії України НАН України круглий стіл
«Українська еліта в історичній ретроспективі». Презентовано збірник
матеріалів круглого столу. В публікаціях розглянуто питання історичних
витоків та становлення української еліти, зокрема, окремих родин та осіб:
князів Чорторийських, Богдана Хмельницького, Яна де Вітте, Адольфа
Добрянського, Михайла Слабченка, Ростислава Лащенка, Андрія та Миколи
Стороженків.
Музей організував цикл онлайн-екскурсій для спільноти «Українці в
Туреччині» у Facebook. Докладно: https://www.facebook.com/KPDIMZ/
Та провів онлайн-трансляцію відкриття персональної виставки Петра
Ігнатьєва під назвою «Крокуючи у майбутнє».
Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/videos/308111556862984/
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття
виставки живопису «Кримська сюїта». Автори виставки, відомі київські
художники, члени Міжнародної професійної спілки художників Костянтин та
Світлана Шаповалови, які створили колекцію з понад 60 робіт з видами
гірського, морського Криму: Ялти, Гурзуфу, Балаклави, Нового Світу та інших
місцин.
Музей провів пішохідну екскурсію «Казки та реалії рідного міста», яка
присвячена монументальним скульптурам нашого земляка – народного
художника України Миколи Мазура для жителів та гостей міста.
Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm/
Пройшло відкриття виставки живопису Володимира Карвасарного (м.
Хмельницький). У творчому доробку майстра все органічно взаємопов’язане –
плакат, живопис, дизайн. У числі його напрацювань дизайнерські рішення
інтер’єрів будинків адміністративного значення, фойє і танцювальної зали
лялькового театру, готелів, музеїв, костелів та ін. найбільше полонив
художника плакат. Тематика графічних робіт різноманітна: історико-

політична, соціально-політична, соціально-психологічна. Ще одне серйозне та
віддане захоплення художника – живопис. Полотна В. Карвасарного
вирізняються виразною пластичною мовою, експресивним, надзвичайно
дзвінким колоритом. Творчість Володимира Івановича – сукупність простих
образів та лаконічних форм, в яких закодований глибинний контекст.
Детальніше: https://www.facebook.com/events/289288195555139/
В музейній галереї «квARTира» в рамках відзначення року кольору
відбулось відкриття виставки «Всі відтінки...Зелений». Серія виставок
присвячена шести кольорам та їх відтінкам, акцентує увагу на властивостях
кольору та демонструє розмаїття колекції музею. Досліджуються прояви
зеленого в живописі, графіці та скульптурі, пропонуючи глядачеві зануритись в
світ творчості видатних українських художників.
Детальніше: https://www.facebook.com/events/710007069810652/
В рамках Національного культурно-мистецького проєкту «Дифузія», що
реалізовує Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк)
відкрився вернісаж-виставка «Космос Емми Андієвської». На представлених
полотнах – фантастичні світи, які мисткиня наповнює яскравими,
надзвичайними «мешканцями» зі своїми емоціями та характерами. За свою
творчу кар’єру художниця створила понад 9 тисяч полотен.
Докладно: https://www.facebook.com/khramhohm/
Онлайн-проєкт «Наші. Музей вдома» продовжує реалізовуватися.
Відвідувачі знайомилися із творами хмельничан Олега Демка, Володимира
Карвасарного, Ігоря Скорупського та з творами Заслуженого художника
України Леоніда Бессараби.
Хмельницький обласний краєзнавчий музей реалізовує
проєкт
«Прекрасні та отруйні». Автор ідеї та художник-аніматор – учениця
Хмельницького обласного ліцею Юлія Пащенко. Проект розповідає про
отруйні рослини Хмельниччини.
Детальніше: https://www.facebook.com/okm.km.ua/
Музей пропонує відвідувачам подорожі містом «Проскурів. Романтика
старовини».
В рамках проєкту «Згадати все», присвяченого 10-річчю існування
Хмельницького музею-студії мистецтва, колектив закладу продовжував
нагадувати хмельничанам про попередні виставки, які експонувалися у
виставковій залі. Увазі відвідувачів представлена онлайн - виставка фотографій
«Пейзажі Криму» Євгенія Комарова – Заслуженого працівника культури
України, члена Національної спілки фотохудожників України, Заслуженого
художника Міжнародної федерації фотомистецтва, члена Міжнародної
організації фотохудожників «Созвездие», почесного члена Лондонського
фотосалону, фотофедерацій Індії та Пакистану, почесного члена фотоклубів
«Росаріо» і «Буенос-Айрес» (Аргентина), м. Сібіу (Румунія), «Корабел» (м.
Миколаїв), лауреата одинадцяти золотих медалей американського
фототовариства (PSA) та тринадцяти золотих медалей Міжнародної федерації
фотомистецтва (FIAP
Детальніше:
https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-studiya-fotomystectva-zaproshuye-na-onlaynvystavky-0

Відбулася перша онлайн-фотовиставка «Хмельницький весняний 2020».
Участь у фотовиставці взяли тридцять фотографів, що поділилися своїм
баченням весни у місті Хмельницький. Надіслано понад 208 робіт.
З роботами можна познайомитися за посиланням
https://www.facebook.com/pg/photomuzeum/photos/?tab=album&album_id=278890
3614551387
В музеї історії міста Хмельницького з нагоди відзначення професійного
свята медиків відкрито тематичну міні-виставку «Медицина Хмельниччини»,
що відкрилася представлено понад 50 експонатів з фондів музею, які
розповідають історію становлення медичної справи на Поділлі та про її
знакових особистостей, зокрема міністра охорони здоров’я УНР Дмитра
Одрину та видатного проскурівського лікаря Сергія Полозова.
Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/564
Відбулося відкриття персональної виставки живопису, графіки та
декоративно-прикладного мистецтва 23-річної хмельничанки Владислави
Мельникової. На вернісажі «Життя крізь полотно» експонувалося близько
сорока робіт у різних жанрах і техніках, що характеризують мисткиню як
різнобічну творчу особистість.
Докладно: https://www.kult.km.ua/news/view/568Музей спільно з власною автентик-студією «Репліка» представив
мініфільм «МАСКАрад перейменувань, або Всі назви міста Хмельницького» з
нової серії «Short Stories з історії», де за 5 хвилин дотепно показані миті історії
перейменувань нашого міста.
Докладно: https://www.kult.km.ua/news/view/560Виставкова діяльність
На вітринах Хмельницького міського Молодіжного центру до 11 червня
експонувалися роботи членкині обласної організації Національної спілки
фотографів України Марини Шавиріної-Шкляр. До колекції ввійшли
фотографій з подорожей фотохудожниці.
Мистецька освіта
У Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв пройшла
презентація електронної книги «Метроном творчих досягнень: Кам’янецьПодільський коледж культури і мистецтв від ювілею до ювілею (2015-2020):
топ досягнень», присвячений 90-річчю з часу заснування навчального закладу.
Фотоальбом відображає основні віхи діяльності коледжу у цей період.
У фотоматеріалах висвітлена робота циклових комісій, творчих
колективів, бібліотеки, музею історії коледжу, ради студентського
самоврядування. Акцентовано увагу на співпраці з об’єднаними
територіальними громадами, волонтерській, концертній, науково-дослідній та
міжнародній діяльності навчального закладу. Представлено коледж як базу
проведення конференцій, семінарів, методичних об’єднань, підвищення

кваліфікації працівників культури, а також обласного конкурсу виконавців на
народних інструментах «Подільський дивоцвіт». Фотоальбом адресований всім,
хто цікавиться розвитком мистецької освіти на Поділлі.
Детальніше: http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2232
У червні за результатами навчальної практики студентів ІІ курсу відбувся
конкурс авторських композицій «Великодній дивограй». У конкурсі брали
участь студенти 256 групи спеціальності 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»: Андрощук Кароліна, Агапієв Дмитро,
Бонцю Христина, Івасюк Михайло, Мазур Ельвіра, Мельник Олег, Ситник
Юрій, Тончук Тетяна. Писанки, виконані учасниками конкурсу, експонувались
у вигляді композицій із світлинами інсталяцій на теми: «Знаково-символічне
писанкарство», «Сюжетно-тематичне писанкарство».
Усі авторські композиції конкурсу, які демонструватись на сайті коледжу,
оглядали та оцінювали відвідувачі впродовж тижня з 15 по 22 червня 2020 року.
Докладно: http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2236
Підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва області
Професійний онлайн-діалог щодо промоції книги і читання серед дітей в
бібліотеках Дунаєвецької міської ОТГ провели працівники Хмельницької
обласної бібліотеки для дітей. В онлайн-діалозі взяли участь: директор ХОДБ
В.Ю. Черноус, начальник управління культури, туризму та інформації
Дунаєвецької міської ради А.В. Бец, директор Дунаєвецької міської публічношкільної бібліотеки Сидорович О.А. та працівники бібліотеки. Обговорювалися
питання по організації обслуговування читачів, формуванню промоції читання,
інформаційної культури дітей, реклами діяльності бібліотеки. Також колеги
консультували бібліотекарів щодо створення креативних просторів для
підлітків та звертали увагу на інноваційні підходи до масової роботи в
бібліотеці.
Детальніше на:
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1190#gsc.tab=0

Відбулося дистанційне навчання заступників директорів ЦБС з питань
обслуговування дітей, завідуючих районними, міськими, селищними
бібліотеками для дітей, центральними бібліотеками ОТГ на тему: «Бібліотеки
для дітей: ідеї для розвитку». В навчанні на платформі Zoom взяли участь 32
бібліотекаря. Розглядались питання формування гуманітарного простору через
призму діяльності дитячих бібліотек, роботи бібліотек в онлайн-просторі та
технічні аспекти створення візуального контенту, проєктної діяльності,
цифрової грамотності, співпраці з Польщею.
Докладніше:
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1180#gsc.tab=0
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