
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за липень 2020 року) 

 

Згідно з протоколом 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. 

 

Бібліотечна справа 

До Дня родини у бібліотеках відбулися тематичні заходи: 

- відеоколаж «Читацька суперсімейка» (Хмельницька ОДБ). Детальніше 

за посиланням: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1198#gsc.tab=0; 

- конкурс малюнків «Я і моя сім’я» (бібліотека-філія для дітей № 12 

Хмельницької МЦБС); 

- бібліопікнік у середмісті (Хмельницька ОДБ); 

- віртуальний перегляд «Книгу в сім’ю – сім’ю в бібліотеку!» (бібліотека-

філія № 3 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- відеорепортаж «Домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім’я» 

(Ізяславська ЦРБ). Детальніше: https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=5&amp;v=j4KhEYw2TFI&amp;feature=emb_logo. 

До Всесвітнього дня шоколаду проведено:  

- майстер-клас з розписування печива (Хмельницька ОДБ). Детальніше за 

посиланням: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_ 

cur=19&news_id=1200#gsc.tab=0; 

- шоколадне паті «Корисненьке і солоденьке» (бібліотека-філія № 10 

Хмельницької МЦБС); 

- віртуальну виставку «Життя у шоколаді» (бібліотека-філія № 7 для дітей 

Кам’янець-Подільської МЦБС). 

До Дня Хрещення Київської Русі-України пройшов цикл заходів: 

- відеопрезентація «День Хрещення Русі: від минулого до сьогодення» 

(бібліотека філія № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- онлайн інформація «Хрещення Русі: сторінками літописів» (Кам’янець-

Подільська міська центральна бібліотека імені Костя Солухи); 

- відеомікс «Духовні цінності українського народу» (Полонська 

центральна бібліотека). 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Керівниця кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві», що діє при 

бібліотеці, отримала перемогу у конкурсі «Найкращий сценарій 

просвітницьких заходів з прав людини», який був оголошений 

Департаментом розвитку Мережі Docudays UА. 

Сценарій «Активні громадяни в дії» з обговорення фільму Міжнародного 
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фестивалю документального кіно про права людини Docudаys UA режисера 

Таїсії Кутузової здобув перемогу у номінації «Широке коло глядачів і 

глядачок». Детальніше:  

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_05_5/2020_07_05_5.php. 

Мешканці Сатанівської, Грицівської селищних ОТГ та Берездівської 

сільської ОТГ, користувачі місцевих бібліотек отримали юридичну 

консультацію у Skype. Надано 27 консультацій для пенсіонерів, 

домогосподарок, службовців, робітників, медичних працівників та працівників 

сфери «Культура». Детальніше за посиланням: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_24_4/2020_07_24_4.php. 

У бібліотеці відбулася онлайн-зустріч у режимі відеоконференції на 

платформі Zoom з поетом, членом Національної спілки письменників України 

Петром Савчуком з нагоди 85-річчя з дня народження. 

У заході взяли участь поціновувачі творчості Петра Миколайовича з 

Віньковецького та Новоушицького районів, м. Волочиськ та смт Гриців 

Шепетівського району. Учасники декламували вірші, гуморески поета та 

ділилися враженнями від його творчості. 

Учасником відеоконференції був син поета Михайло та Яна Янчишина – 

співробітник Хмельницького обласного літературного музею. 

Ювіляр презентував нову книгу «Сердитися не варто», видану до 85-річчя 

з дня народження. Детальніше:  

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_18_1/2020_07_18_1.php. 

У центрі «Вікно в Америку» викладач-волонтер Андрій Лисенко 

проводить безкоштовні недільні заняття з вивчення англійської мови для груп 

високого та середнього рівня. Детальніше за посиланням: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_16_1/2020_07_16_1.php. 

У бібліотеці відбулися офіційні урочистості з нагоди утворення обласної 

організації НСПУ «40 років творчої дороги». 

Представники Хмельницької обласної ради Тетяна Зеленко та Микола 

Панасюк, заступник начальника управління – начальник відділу з питань 

культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Департаменту 

інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької 

обласної державної адміністрації Валентина Лукашук, заступник міського 

голови Галина Мельник, виступили з вітальними словами та нагородили 

грамотами з нагоди ювілею письменників: Василя Горбатюка, Ольгу Ткач, 

Петра Савчука, Миколу Мачківського, Анатолія Ненцінського, Ніну 

Шмурикову, Броніслава Грищука та інших. Під час заходу нагороджено 

лауреатів обласного дослідження «Краща книга Хмельниччини 2019 року»: у 

номінації «Літературно-художнє видання» - документальний роман «Вигнані з 

раю» автора Василя Горбатюка та у номінації «Художня література» - видання 

«Чи я сторож брата свого» автора Броніслава Грищука. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_13_1/2020_07_13_1.php. 

У бібліотеці пройшла онлайн інформаційна година «Небезпека травм на 

виробництві та побуті». У заході взяли участь: майстер виробничого навчання 

Хмельницьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки 
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життєдіяльності Сергій Безп’ятчук; інженер з підготовки кадрів Подільського 

експертно-технічного центру Петро Драпак; представниця Хмельницького 

обласного центру соціальних служб для сім’ї та молоді Антоніна Джал. 

До онлайн-заходу, що проходив на платформі Zoom, долучилося 22 

користувачі. Детальніше за посиланням: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_09_4/2020_07_09_4.php. 

Відбулася онлайн-бесіда «Профілактика серцево-судинних захворювань» 

на платформі ZOOM за участю сімейного лікаря центру Первинної медико-

санітарної допомоги № 2 Деренівської Юлії Володимирівни. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_08_1/2020_07_08_1.php. 

На майданчику біля бібліотеки пройшов краєзнавчий урок «Естафета 

Олімпійського вогню», присвячений 40-річчю факельної естафети 

Олімпійського вогню на Хмельниччині. Перший заступник голови 

Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету 

України Віктор Флентін презентував атрибутику Олімпійських ігор, талісмани, 

тематичні плакати з музею історії спорту та розповів про події, що проходили   

8 липня 1980 р. на Хмельниччині. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_04_1/2020_07_04_1.php. 

Відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

за темою «Активні громадяни в дії». Під час засідання учасники переглянули 

документальний фільм із фондів колекції Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA «Ти, б*, рота закрий» 

режисера Таїсії Кутузової. Після перегляду учасники обговорили питання 

правового захисту громадських активістів, незаконної забудови територій, 

вимог введення в експлуатацію будівельних об’єктів, відповідальності за 

забруднення водойм, інструментів участі громадян в управлінні громадою. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_06_31_1/2020_06_31_1.php. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

У бібліотеці проведено відеорозповідь «Володимир Винниченко: доба і 

доля» для колективу Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Демонструвались відеофільми «Момент» 

режисера О. Тесленко, та «Володимир Винниченко» режисера Т. Золоєва. 

Детальніше: https://uk-ua.facebook.com/pages/category/Library357102041082626/. 

Фіалковий фейєрверк від Хмельницьких колекціонерів-квітникарів 

Наталії Петрович, Анни Мельничук, Ольги Канюки, Наталії Крисовської 

відбувся у відділі мистецтв бібліотеки. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/pages/category/Library/357102041082626/. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Бібліотека, спільно з Хмельницьким обласним академічним музично-

драматичним театром ім. Михайла Старицького та дитячим навчальним 

закладом компенсуючого типу № 8 «Малятко», реалізовує проєкт 

«Інтерактивна вистава з елементами сенсорної терапії «Подорож до сонечка» за 
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підтримки Українського культурного фонду. Проєкт отримав перемогу за 

програмою УКФ «Інклюзивне мистецтво». Ідея спрямована на створення умов 

для творчого розвитку, соціальної адаптації користувачів бібліотеки з числа 

дітей з інвалідністю, порушеннями зору та опорно-рухового апарату. Акторами 

інтерактивної вистави будуть діти дошкільного віку. Участь у сценічних 

процесах, діяльність у доступній арт-формі з використанням елементів 

сенсорної терапії під час підготовки і показу вистави, групові та індивідуальні 

тренінги з психологом сприятимуть успішній соціалізації читачів з 

інвалідністю. Детальніше:  

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1193

#gsc.tab=0. 

Літній проєкт «Читання у парку» – традиція та візитівка бібліотеки. 

Книжкова локація на свіжому повітрі щоразу викликає неабиякий інтерес у 

маленьких містян та їх батьків. Детальніше:  

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1206

#gsc.tab=0. 

Відбулося онлайн-знайомство з сучасними професіями. Дітям 

представили кваліфікації, які пов’язані з комп’ютерами та роботами. Читачі 

довідалися про програмування і програмістів, інженерів та комп’ютерних 

дизайнерів з книг, представлених на книжковій експозиції, поспілкувалися з 

Ребіком – роботом, створеним дітьми у бібліотеці. Переглянули відео про 

партнерів − академію IT STEP (ШАГ) – недержавний навчальний заклад, який 

спеціалізується на професійній комп'ютерній освіті. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1194

#gsc.tab=0. 

У мистецькій вітальні користувачі бібліотеки виготовляли і 

розмальовували гіпсові фігурки. Вони експериментували, поєднували різні 

кольори фарби. Детальніше за посиланням: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1195

#gsc.tab=0. 

У Хмельницькій міській центральній бібліотеці відбулася презентація 

книги херсонської письменниці Оксани Зененко «Останній лицар гетьмана». 

Багаторічне захоплення авторки історією України, зокрема детальне 

дослідження епохи Гетьманщини, лягли в основу роману «Останній лицар 

гетьмана». У творі поєднались художні образи із реальними історичними 

постатями XVII століття. Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/571. 

У бібліотеці представлено мінівиставку картин художника Миколи 

Осенєва із музейних фондів Хмельницького обласного художнього музею в 

рамках проєктів «Мистецьке сусідство» та «Відкриті фонди». Детальніше: 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=

2120. 

Ізяславська ЦРБ до Дня міста провела віртуальне медіазнайомство «Їх 

імена – окраса краю» про видатних людей Ізяславського району у двох 

частинах. Детальніше:  

http://izcrb.at.ua/news/vidatni_ljudi_izjaslavskogo_rajonu/2020-06-26-437 та 
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http://izcrb.at.ua/news/vidatni_ljudi_izjaslavskogo_rajonu/2020-07-02-438. 

Різними бібліотечними заходами відзначено ювілеї: 120-річчя від дня 

народження Юрія Смолича; 140-річчя від дня народження Володимира 

Винниченка; 100-річчя від дня народження Рея Бредбері. 

 

Фестивалі 

Хор студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії посів 5-ту 

сходинку у фіналі Всесвітнього фестивалю-конкурсу «World Folk Vision-

2020». Цей онлайн-фестиваль цьогоріч проводився вперше у Катарі, до участі в 

ньому долучилися учасники з понад 100 країн світу. Детальніше: https://km-

oblrada.gov.ua/khor-studentiv-khmelnickoi-gumanita/. 

Учні Полонської ДМШ взяли участь у Міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі мистецтв «TNE TALENTS OF SEA FEST, 2020, 

TURKEY» (м. Стамбул, Туреччина). 

Переможцями стали: Ковеня Софія (фортепіано, викладач Чувічкіна Т.В.) 

– лауреат 1 премії; Молодоженя Микола (академічний вокал, концертмейстер 

Соколовська О.В., викладач Бистрицька І.М.) – лауреат 2 премії. 

Фортепіанний дует: Багінська Уляна, Ковеня Софія (викладач     

Чувічкіна Т.В.) – лауреат 2 премії. 

У Міжнародному багатожанровому конкурсі «Берега талантів», який 

відбувся у місті Кітені, що в Болгарії, ансамбль бандуристів «Мозаїка» 

Шепетівської ДМШ отримав Гран-прі фестивалю та дипломи лауреатів 1-го 

ступеня у номінації «академічний вокал». Гран-прі завоювала і викладачка 

ДМШ Малинюк Олена. 

У Національному чемпіонаті України з фольклору «EURO FOLK» 

взяли участь два вокальних колективи з Хмельниччини – народний 

аматорський вокальний колектив «Бужанка» Головчинецького сільського клубу 

Летичівської ОТГ та гурт «Maсkowianki» Шаровечківської ОТГ Хмельницького 

району. Цьогоріч «EURO FOLK» проходив в режимі онлайн. 55 вокальних 

колективів з усієї України змагалися за перемогу. 

Детальніше: https://www.facebook.com/eurofolkukraine/. 

У Кам’янець-Подільському відбувся III Всеукраїнський фестиваль-

конкурс бандурного мистецтва «Кобзарському роду нема переводу». На 

фестивалі-конкурсі було представлено 132 мистецькі та 24 вищі навчальні 

заклади зі всіх областей України. Свою майстерність гри на бандурі 

продемонстрували понад 1600 бандуристів. Гран-прі фестивалю здобув 

ансамбль бандуристів «Соколики» Чернігівської музичної школи № 1 ім.         

С. Вільконського. 

У Хмельницькому пройшов фестиваль «Rock&Buh» у новому форматі 

(форматі фільму). Загальний хронометраж фільму – близько трьох годин. Він 

поділений на чотири серії. У кожній частині показали два колективи – 

конкурсний гурт і хедлайнер. Цього року хедлайнерами «Rock&Buh» стали 

чотири відомі хмельницькі гурти: «Мотор’ролла», «Stanza», «Зворотня дія», 

«Чумацький шлях». Також на фестивалі виступили чотири гурти, які відібрала 

http://izcrb.at.ua/news/vidatni_ljudi_izjaslavskogo_rajonu/2020-07-02-438
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конкурсна комісія: «Balan» «Панацея», «Толока» та «The Chuguysters». Фільм 

знято на кількох локаціях. Серед них – парк Молодіжний і Палац спорту.  

Переглянути відео можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/channel/UChlRe8EojLPKBB8E0BCrlAQ?fbclid=IwAR3b

tr_mHqW6JzBFkh5cay0i-dG2ppjQJgHgdXzE2fCQKGfdQI2v4EPmp2o. 

Підведено підсумки Всеукраїнського багатожанрового дистанційного 

конкурсу «Я Артист – ОНЛАЙН», який було організовано Хмельницьким 

обласним науково-методичним центром культури і мистецтва за підтримки 

Департаменту інформаційної діяльності, національностей, культури та релігій 

Хмельницької обласної державної адміністрації. На конкурс надійшло близько 

2100 заявок зі всіх куточків України. 1823 конкурсанти відзначені онлайн-

дипломами. Детальніше: https://www.podillyastar.top/2020/07/12/ya-artyst-onlajn-

pidsumky-najmashtabnishogo-dystantsijnogo-konkursu-v-ukrayini/. 

Фестиваль «Чорноострівський ярмарок», що відбувається в селищі 

міського типу Чорний Острів Хмельницького району, визнали одним з кращих 

в Україні. Його презентували у виданні «Кращі шоукейси запровадження 

автентичних культурних фестивалів, практики створення культурних 

просторів та об’єктів». Відбулося це в рамках проєкту «Децентралізація та 

реформа культурних послуг», який реалізовується громадською організацією 

«Товариство дослідників України» в партнерстві з Міністерством культури та 

інформаційної політики України та за підтримки Швейцарської агенції 

розвитку та співробітництва (SDC). 

Фестиваль відроджує традиції старовинного ярмаркування, яке 

побутувало в Чорному Острові, ремесла та техніки народних майстрів краю, 

народної кухні, популяризує архітектурні та природні історичні пам’ятки 

містечка. Детальніше: https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1594290365/. 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшов літній вечір органної та 

камерної музики за участю Заслуженої артистки України Наталії Молдован 

(орган), Ольги Малик (скрипка), лауреата міжнародних конкурсів Анни 

Попової (мецо-сопрано). Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia /. 

Обласна філармонія взяла участь «Філармонійному марафоні», у програмі 

«Музична сієста» на радіо «Культура», взяли участь Олександр Драган, Тарас 

Малик, Тарас Мартиник та Степан Дробіт. Детальніше: http://www.nrcu.gov.ua/. 

 

Музейна справа 

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

запроваджено нову послугу «Марафон сімейних екскурсій», які проходять 

щосуботи і щонеділі, а також у дні державних свят. 

До програми «Марафону» входять екскурсії: фортеця – перше 

знайомство; екскурсії до підземелля замку Сенявських; весь Меджибіж з 

Лицарської вежі: історії про місто і про особливих людей, що тут жили. Кожну 
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екскурсію проводить окремий екскурсовод. Детальніше: 

https://mezhibozh.com/family-marathon-medzhybizh/. 

У Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику презентовано літературно-мистецький онлайн-проєкт «Послухай і 

створи» для молодшого шкільного віку, який поєднає в собі літературні 

читання та творчі майстер-класи. Детальніше:   

https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

У музеї відбулася онлайн-трансляція виставки робіт митців Кам’янеччини 

«Кам’янецька весна». Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

У Виставковій залі музею відбулося відкриття колективної виставки 

творчих робіт архітекторів міста до Дня архітектури України. Детальніше: 

https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 

Співробітники музею-заповідника пропонують відвідувачам скористатись 

безкоштовним додатком izi.TRAVEL та стати учасником аудіоекскурсії, 

підготовленої співробітниками музею, українською, російською та англійською 

мовами, що познайомить з містом та Старим замком. 

У Хмельницькому обласному художньому музеї запрацювала родинна 

майстерня «Скринька чудес». Цей проєкт покликаний всіма формами музейної 

роботи залучати до співпраці родини міста (майстер-класи з художниками, 

воркшопи, акційні безкоштовні інтерактивні екскурсії та ін.). Детальніше: 

https://www.facebook.com/khramhohm/. 

Відновив роботу дівочий клуб «Жінка. Мистецтво. Музей» з проведення 

майстер-класу з живопису від Марини Роля. Крім того, у відвідувачів буде 

можливість ознайомитись з актуальною музейною експозицією та перевірити 

свої навички у хореографії. 

Стартував у музеї проєкт «Пішохідна екскурсія «Казки та реалії рідного 

міста»», який присвячений монументальним скульптурам земляка – народного 

художника України Миколи Мазура. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/khramhohm/. 

У музеї продовжується реалізація онлайн-проєкту «Наші. Музей вдома». 

Відвідувачі знайомилися із творами художника-лялькаря Михайла Ніколаєва та 

живописця Віктора Севця. 

У виставковій залі Хмельницького музею-студії фотомистецтва 

відбулося відкриття виставки «Одеський калейдоскоп» п’ятьох талановитих 

фотохудожників: Олега Куцького, Олександра Сінельнікова, Ірини Роїк, Бориса 

Бухмана та Анжели Надєжди. Кожен із авторів для формування виставки надав 

10 своїх робіт.  

На відкриття завітали два фотохудожники: Олег Куцький та Олександр 

Сінельніков. Заступник міського голови Галина Мельник привітала фотографів 

з цією подією та вручила подяку Хмельницької міської ради Одеській обласній 

організації Національної спілки фотохудожників України. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/odeskyy-kaleydoskop-mozhna-pobachyty-v-muzeyi-

studiyi-fotomystectva. 

Обласний літературний музей організував 7 липня презентацію збірки 

Миколи Клеца «Здивоване озеро» на сільському подвір’ї Миколи Клеца у с. 
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Малі Мацевичі Старокостянтинівського району. На літературний захід завітали 

члени обласної Національної спілки письменників України, директор школи 

Ольга Юріївна Куйдан-Сторожук, учитель Тетяна Василівна Якуба, лікар 

міськрайонного шпиталю Микола Григорович Іщук. Про свого колегу по перу 

розповідали Василь Горбатюк – редактор дитячої книжечки, Лідія Ярохно – 

поетеса, Петро Маліш – голова ХОО НСПУ. Автор усім присутнім подарував із 

дарчими написами книжечку «Здивоване озеро». 

Детальніше: http://holm.km.ua/. 

Музей історії міста Хмельницького на Проскурівській вулиці 

представив етнічну експозицію «На Купало сонце грало». На виїзній виставці 

представлено експонати з фондів музею – рушники, ляльки-мотанки, гобелени 

та різнобарвні вишивки талановитої майстрині Тетяни Міцель. На 

імпровізованому майстер-класі разом із нею у виставковій залі музею 

майстрували юні виконавці автентичні купальські вінки з барвистого 

різнотрав’я. Купальський музейний виїзд не обійшовся без пісень. Просто неба 

на Проскурівській відбувся етно-перформанс від народного ансамблю 

«Джерельце» під керівництвом Тетяни Міцель школи мистецтв «Райдуга». 

Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/570-.  

Напередодні Івана Купала в рамках онлайн-проєкту «Традиції» 

відвідувачі дізналися про купальські традиції, купальський вінок і шлюбну 

магію. Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/569-. 

КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради м. Шепетівка 
став учасником проєкту «Музей відкрито на ремонт 2020» за підтримки 

Українського культурного фонду. Проєкт має на меті популяризацію 

регіональних музеїв, організацію виставок та дослідницьких проєктів. Подано 

142 заявки з 24-х областей України, відібрано лише 22 музеї. Детальніше: 

https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/?redirect=false. 

В музеї відкрито виставку Володимира Карвасарного «Гостра зброя 

плакату» з фондової колекції Хмельницького обласного художнього музею. 

Детальніше: https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/. 

 

Нематеріальна спадщина 

У селищі Чорний Острів Чорноострівської ОТГ Хмельницького району 

відкрито Пам’ятний знак «Борцям за волю України», до 100-річчя бою під 

Чорним Островом військ Української народної республіки, під керівництвом 

полковника, начальника Генерального штабу Євгена Мишковського. 

Пам’ятний знак та інсталяція, яка відтворює події сторічної давнини 

встановили на місці смертельного поранення Євгена Мишковського. 

Детальніше: https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1594043718/. 

 

Книговидання 

В Хмельницькому 31 липня презентовано книгу «Два портрети у 

дзеркалі часу». Це книга спогадів про подружжя педагогів – Іллю 

Володимировича та Олену Кирилівну Кабачинських із старовинного 
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подільського містечка Зіньків. У книзі зібрано 77 спогадів зіньківчан і вихідців 

із Зінькова, які сьогодні мешкають у 7 країнах світу. На 352 сторінках видання . 

розміщено понад 300 фотознімків, які відбивають сторіччя з життя Зінькова і 

довколишніх сіл, демонструють не лише рід Кабачинських починаючи з 

середини 18-го століття, а й багато інших родин, які жили і живуть у цьому 

містечку. Організували ж презентацію книги – діти Кабачинських: заслужена 

журналістка України, кавалер ордена княгині Ольги Світлана Кабачинська, 

доктор історичних наук, професор Національної академії прикордонних військ 

України Микола Кабачинський та зять – доктор історичних наук, професор 

Хмельницького національного університету Микола Олійник. 

Детальніше на: https://suspilne.media/52040-u-hmelnickomu-prezentuvali-rodinnu-istoriu-podruzza-

iz-zinkova/ 

 У Старому Кривині Славутського району 17 липня у культурно – 

комплексному закладі для відпочинку «Сонет» відбулася презентація другої 

книги із трилогії Світлани Лелях-Бегутової «Великі сподвижниці України», 

присвяченої 150-річчю з дня народження української поетеси Лариси 

Косач(Лесі Українки). На чотирьохсот шістнадцяти сторінках книги вміщено 49 

науково-краєзнавчих праць та статей 27-ми науковців, літераторів та 

журналістів і самої Світлани Мефодіївни.  

У Меджибізькій ОТГ презентували туристичний путівник «Край Бога 

і Божка: шляхами славетних епох».  

Детальніше:  

https://www.youtube.com/watch?v=eARaKBLaMbg&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R3Fcp0Hvyy3sVs4U8sR0_s-hj7EM_21pOyA6PiqnBWgJda07ZY2I784KNo. 

 

Туризм 

 

В туристично-інформаційному центрі «Кам’янець-Подільський» 

відбулась онлайн-зустріч представників Центрів туристичної інформації 

України (ТІЦ). Зустріч ініційована як відповідь на виклик змінювати формат 

діяльності і адаптуватися до вимог карантинних обмежень. До розмови 

долучились 40 представників ТІЦів України. Впродовж зустрічі 

обговорювалися наступні питання: як працюють ТІЦи різних міст України в 

умовах карантину; досвід European Cities Marketing, як хороший приклад для 

наслідування з метою організації співпраці між ТІЦами України. Детальніше: 

https://www.facebook.com/pg/TICKamPod/posts/. 

В ТІЦ «Кам’янець-Подільський» реалізується проєкт 

#МандруйУкраїною. Його мета – обмін подіями та актуальною туристичною 

інформацією з іншими містами України. Ціль проєкту – зацікавити туриста для 

подорожей всередині країни. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/pg/TICKamPod/posts/. 
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Підвищення кваліфікації 

У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

проведено: 

- онлайн семінар-практикум для працівників публічних бібліотек області 

«Основні напрямки бібліографічної роботи». До спілкування на платформі 

Zoom долучилися 47 представників районних, міських, центральних бібліотек 

об’єднаних територіальних громад та сільських бібліотек-філій. Під час 

семінару розглянуто інноваційні складові бібліографічного обслуговування, 

інформаційні продукти та послуги. Значну увагу приділено обслуговуванню 

віртуального користувача, розглянуто такі форми роботи як буктрейлер, 

віртуальна виставка, бібліотрансформер, віртуальна бібліотечна служба та інші. 

У рамках презентації «Тексти в цифрових комунікаціях як складова 

бібліографічної роботи бібліотеки» учасники семінару ознайомилися з 

цифровими комунікаціями, вивчили основні складові написання сучасного 

тексту для вебсторінок. Детальніше:  

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_20_3/2020_07_20_3.php; 

- вебтренінг «Основи бібліотечної журналістики» для працівників 

центральної районної та сільських бібліотек Деражнянського району. В рамках 

тренінгу розглянуто основи бібліотечної журналістики, стратегію 

комунікаційної діяльності. Учасники створювали інформаційні приводи. 

Розглянуто онлайн-платформу Tilda, її можливості та ресурси, які бібліотекарі 

можуть використовувати у своїй діяльності. Захід проходив на платформі 

Zoom. Детальніше:  

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_12_2/2020_07_12_2.php; 

- онлайн майстер-клас «Використання кросплатформенного сервісу Canva 

в роботі бібліотек», до участі в якому на платформі Zoom долучилися 62 

працівники сільських, міських, районних бібліотек, публічних бібліотек 

об’єднаних територіальних громад та бібліотекарі Хмельницької ОУНБ. В 

рамках майстер-класу розглянуто можливості онлайн-сервісу графічного 

дизайну Canva, особливості роботи як на комп’ютері, так і через мобільний 

додаток в гаджеті. Детальніше:  

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_07_07_2/2020_07_07_2.php. 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка провела 

онлайн-школу професійного розвитку «Ідеї. Практика. Досвід» для працівників 

сільських бібліотек, що обслуговують дітей. Більше сорока учасників школи 

отримали консультації щодо надання послуг в умовах децентралізації та 

необхідності опанування цифрової грамотності, створення креативних 

просторів, мотивування до читання «комп’ютерних» дітей. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1201

#. 
 

Зав. сектором регіональної і правової інформації Філіпенко З.В.  

моб. тел 0964092768 
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