
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за вересень 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 серпня. Всі 

заклади культури працюють з дотриманням карантинних вимог. 

  
26 вересня, у День м. Хмельницький, відбулася прем’єра фільму-вистави 

«Пам’ятники Богдану оживають», присвяченого 425-річчю від дня народження 

Богдана Хмельницького, на фейсбук-сторінці проєкту. В його основі лежить 

театралізоване вуличне дійство, в якому задіяні не лише учасники різних 

мистецьких колективів, але й представлено новий напрям хорового мистецтва – 

«хоровий театр». Переглянути фільм-виставу можна за посиланням: 

https://www.facebook.com/hetman425/. 

Хмельничани та гості міста переглянули фільм на LED-екрані біля 

кінотеатру ім. Т. Шевченка та на екрані кінотеатру, поспілкувалися із акторами й 

творцями фільму. Мистецький проєкт «Пам’ятники Богдану оживають» 

реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та сприяння 

управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/film-vystavu-pamyatnyky-bogdanu-ozhyvayut-

prodemonstruvaly-na-velykomu-ekrani. 
 На День міста, 26 вересня, у Хмельницькому запрацював «мистецький 

тролейбус». У звичайному тролейбусі, який щоденно курсує за різними 

маршрутами вулицями міста, розмістили виставку фотографій з фондів музею-

студії фотомистецтва, присвячену 589-й річниці міста Хмельницького. До 

експозиції увійшли роботи кращих фотографів Хмельницького. Детальніше: 

https://khm.gov.ua/uk/content/vpershe-hmelnyckym-kursuye-mysteckyy-troleybus. 

 З 20 серпня до 20 вересня у Хмельницькому тривали заходи Програми 

навчально-просвітницьких заходів «Поджазуємо?!». Хмельничанам про джаз 

розповідали через різні види мистецтва: фотографію, живопис, кіно, образотворче 

мистецтво, танці та музику. Більшість заходів відбувалися в форматі «онлайн». 

Кращі джазові музиканти, такі як Ігор Гнидин, Яків Цвєтінський, Анастасія 

Літвінюк, Дана Винницька, Богдан Гуменюк, Олексій Боголюбов, Ольга та 

Микола Гончаренки, проводили лекції для музикантів-початківців, які навчаються 

у музичному коледжі ім. Владислава Заремби та дитячих музичних школах міста. 

На місцевому телебаченні вийшло три авторські ексклюзивні програми «Про джаз 

з Олексієм Коганом». Реалізовувало Програму «Поджазуємо?!» управління 

культури і туризму Хмельницької міської ради за підтримки Українського 

культурного фонду. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/protyagom-misyacya-

hmelnychany-maly-mozhlyvist-blyzhche-poznayomytysya-z-dzhazovoyu-muzykoyu. 

Дунаєвецька міська територіальна громада взяла участь в проєкті 

«Культура проти ейджизму». Проєкт здійснюється ГО «Інститут соціальної 

політики регіону» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. 

Проєктом передбачено проведення низки опитувань в закладах гуманітарного 

https://www.facebook.com/hetman425/
https://www.facebook.com/hetman425/
https://www.facebook.com/hetman425/
https://khm.gov.ua/uk/content/film-vystavu-pamyatnyky-bogdanu-ozhyvayut-prodemonstruvaly-na-velykomu-ekrani
https://khm.gov.ua/uk/content/film-vystavu-pamyatnyky-bogdanu-ozhyvayut-prodemonstruvaly-na-velykomu-ekrani
https://khm.gov.ua/uk/content/vpershe-hmelnyckym-kursuye-mysteckyy-troleybus
https://khm.gov.ua/uk/content/protyagom-misyacya-hmelnychany-maly-mozhlyvist-blyzhche-poznayomytysya-z-dzhazovoyu-muzykoyu
https://khm.gov.ua/uk/content/protyagom-misyacya-hmelnychany-maly-mozhlyvist-blyzhche-poznayomytysya-z-dzhazovoyu-muzykoyu


профілю з питань проведення активного дозвілля осіб похилого віку, можливості 

користуватися культурними послугами для пенсіонерів. У вересні проведено два 

фокус-групових дослідження. У них взяли участь працівники культури громади, 

які працюють з категорією людей поважного віку, керівники творчих колективів, 

в яких задіяні пенсіонери та представники консультативно-дорадчого органу 

міської ради «Поважна рада».  

 У м. Хмельницький відбулася презентація проєкту «Інтерактивна 

просторово-часова 3D модель міста Хмельницького «Машина часу». У 

рамках проєкту створено 3D візуалізацію процесу виникнення і становлення міста 

Хмельницького. При цьому 16 об’єктів історико-культурної спадщини можна 

буде переглянути детально та прослухати аудіоролики про них трьома мовами: 

українською, польською та англійською. Проєкт реалізовується за підтримки 

Українського культурного фонду. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/ 

interaktyvnyy-proekt-mashyna-chasu-prezentuvaly-v-hmelnyckomu. 

Підведено підсумки фотоконкурсу «Хмельницький крізь об’єктив», 

присвяченого 589-й річниці Хмельницького. Цьогоріч на розгляд журі було 

подано 359 робіт від 57 учасників конкурсу, з них 26 дорослих (163 роботи) та 31 

дитина (196 робіт). Переможці (1, 2, 3 місця) були визначені у трьох номінаціях. 

Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/pidbyto-pidsumky-fotokonkursu-

hmelnyckyy-kriz-obyektyv-1. 

 Згідно з рішенням виконавчого комітету міську премію імені Михайла 

Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень у 2020 

році з врученням диплома лауреата та виплатою грошової винагороди 

присуджено члену Національної спілки краєзнавців України, голові громадської 

організації «Поділля-простір», заступнику голови громадської організації 

Хмельницької міської спілки колекціонерів «Проскурівський колекціонер», 

фізичній особі-підприємцю Казанцеву Дмитру Юрійовичу. Цієї відзнаки він 

удостоєний за вагомий особистий внесок у вивчення та дослідження історії 

Поділля і міста Хмельницького. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/ 

prysudzheno-misku-premiyu-u-galuzi-krayeznavchyh-doslidzhen-0. 

 Присуджено міську премію імені Богдана Хмельницького в галузі історії, 

культури і мистецтва у 2020 році з врученням диплома, нагрудного знака та 

виплатою грошової винагороди шістьом кращим представникам творчої 

інтелігенції міста та колективам. Серед них: у галузі літературної діяльності, 

популяризації української мови: 
- Воробею Петру Петровичу – подільському письменнику за роман 

«Гонитва»; 

- Хмельницькій міській централізованій бібліотечній системі (директор – 

Козицька Т. С.) – за популяризацію української мови та літератури, підтримку 

літературної творчості місцевих авторів. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/ 

vyznacheno-laureativ-premiyi-imeni-bogdana-hmelnyckogo-2020-roku. 

 18 вересня у Старій фортеці відбувся другий форум «Молодіжні сходини в 

Кам’янець-Подільській фортеці». На форумі були присутні офіційні особи: 

Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, голова 

правління Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук, 

керівник відділу роботи з молоддю КУ «Львівський міський молодіжний центр» 

Роман Цудний, начальник Тернопільського управління сім’ї, молодіжної політики 
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та захисту дітей Христина Білінська та депутат Тернопільської міської ради 

Михайло Сиротюк. 

 

Бібліотечна справа 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Кіноклуб Docudays UA «Право в об’єктиві», що діє при бібліотеці, отримав 

перемогу у Конкурсі на кращий імпакт-клуб серед DOCU/CLUBів, який був 

оголошений Департаментом розвитку мережі Docudays UА. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_12_7/2020_09_12_7.php. 

30 вересня відділом літератури іноземними мовами було презентовано 

книжкову онлайн-виставку «Мистецтво перекладу» до Міжнародного дня 

перекладача. Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/mistper/index.php. 

25 вересня в рамках обласного Форуму бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі» відбулися обласні урочистості з 

нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_09_23_2/2020_09_23_2.php. 

24 вересня мешканці Понінківської селищної ОТГ, Новоставецької та 

Солобковецької сільських ОТГ, користувачі місцевих бібліотек спілкувалися із 

спеціалістами з правових питань у Skype. Надано 23 консультації, пенсіонерам, 

робітникам, службовцям, працівникам сфери «Культура». Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_21_5/2020_09_21_5.php. 

24 вересня студентам Хмельницького університету економіки і 

підприємництва презентовано мандрівну виставку свідчень «На зламі». 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_21_1/2020_09_21_1.php. 

23-25 вересня пройшов ХІІ Форум бібліотекарів Хмельниччини 

«Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі». На платформі Zoom приєдналися 39 

учасників – представники центральних районних, міських бібліотек, центральних 

бібліотек об’єднаних територіальних громад. 

У рамках форуму відбулося ряд заходів: 

- прес-конференція на тему «Бібліотечна Хмельниччина мовою цифр. 

Підсумки роботи у 2019 та пріоритети у 2020 році» за участю представників 

засобів масової інформації; 

- науковий симпозіум «Поділля в дослідженнях історико-статистичного 

комітету» (до 155-річчя з часу створення Подільського єпархіального історико-

статистичного комітету). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_20_3/ 

2020_09_20_3.php; 

- круглий стіл в рамках консультацій з громадськістю «Бібліотека громади: 

відповідність соціальним нормативам». Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_09_20_2/2020_09_20_2.php. 

22 вересня відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 

об’єктиві» за темою «Демократичні вибори по-кенійськи». У засіданні взяли 

участь 25 учасників – користувачі бібліотек з Красилівської міської ОТГ, 

Понінківської селищної ОТГ, Вовковинецької, Смотрицької сільських ОТГ та 

м. Хмельницький. Учасники переглянули документальний фільм із фонду 

колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 
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Docudays UA «Цап за голос» (режисер Єрун ван Велзен). Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_20_1/2020_09_20_1.php. 

17 вересня відбулося відкриття мандрівної виставки свідчень «На зламі» 

про порушення прав цивільного населення під час війни на Сході України. 

Презентували виставку менеджер проєктів Східноукраїнського центру 

громадських ініціатив, співавтор ідеї виставки «На зламі» Антон Удовенко та 

голова громадської організації «Міжнародний Рух Еко-Культура», організатор 

виставки в Хмельницькому Ольга Бауер. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_09_15_1/2020_09_15_1.php. 

З нагоди 130-річчя відомої письменниці Агати Крісті підготовлено відділом 

абонементу віртуальну виставку «Детективний світ Агати Крісті». Детальніше: 

http://ounb.km.ua/vistavki/agatakristi/index.php. 

До Дня українського кіно підготовлено віртуальну виставку «Українська 

класика на екрані». Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/kinovist/index.php. 

11 вересня у бібліотеці відбулося засідання президії обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. Детальніше: http://ounb.km.ua/news.php. 

 10 вересня відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 

об’єктиві» за темою «Свобода вибору». Під час засідання учасники переглянули 

документальний фільм із фондів колекції Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA «Кава vs шашлики» 

режисера Дмитра Бурка. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_07_5/ 

2020_09_07_5.php. 

7 вересня учасники клубу з вдосконалення навичок польської мови, за 

сприяння обласного осередку Спілки поляків в Україні, взяли участь в щорічній 

акції «Національне читання» («Narodowe czytanie»). З метою привернення 

інтересу людей до польської мови президентська пара читала драму «Балладина» 

Юліуша Словацького. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_05_3/ 

2020_09_05_3.php. 

3 вересня відбувся бізнес-день «Успіх у бізнесі: від нуля до мільйонів», 

приурочений до Дня підприємця. Протягом дня для майбутніх підприємців було 

представлено відео мініпроєктів, STEM-технологій студентів Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту та Хмельницького 

національного університету. Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 

2020_09_03_1/2020_09_03_1.php. 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

23 вересня у бібліотеці пройшла акція для першокурсників «Юнацька 

бібліотека – твоя бібліотека». Студенти першого курсу Хмельницького 

університету економіки і підприємництва та економічного коледжу відвідали 

книгозбірню. Детальніше: https://www.facebook.com/%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%D 

0%B0-357102041082626. 

http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_20_1/2020_09_20_1.php
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_09_15_1/2020_09_15_1.php
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_09_15_1/2020_09_15_1.php
http://ounb.km.ua/vistavki/agatakristi/index.php
http://ounb.km.ua/vistavki/kinovist/index.php
http://ounb.km.ua/news.php
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_07_5/%202020_09_07_5.php
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_07_5/%202020_09_07_5.php
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_05_3/%202020_09_05_3.php
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_09_05_3/%202020_09_05_3.php
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_09_03_1/2020_09_03_1.php
http://ounb.km.ua/news/2020/%202020_09_03_1/2020_09_03_1.php
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%20%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%20%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%20B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%25D%200%B0-357102041082626


21 вересня відбувся правознавчий калейдоскоп «Мову закону вивчати і 

знати» за участю учнів Хмельницького ліцею № 15 та юриста Хмельницького 

Регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги Ольги Чорної. 

Учні відповідали на питання правових вікторин, розгадували загадки та ребуси 

правової тематики. Детальніше: https://www.facebook.com/%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%D

0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1% 

82%D0%B2%D0%B0-357102041082626. 

З 11 по 14 вересня в читальній залі тривав інформ-вояж. Користувачі 

поринули в естетичний світ вишуканої Франції, помилувалися фотоілюстраціями 

та дізналися чимало цікавих фактів. Детальніше: https://www.facebook.com/ 

%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%B0-357102041082626. 

 

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

У бібліотеках Хмельниччини для дітей відбулися обласні щорічні 

Магерівські читання. Цього року рядки Миколи Никоноровича звучали онлайн. 

Учасники читань із 22 бібліотек регіону − юні читачі, фахівці, відомі 

письменники Віталій Міхалевський і Михайло Цимбалюк − щиро поділилися 

власними роздумами з приводу творчого надбання надзвичайно талановитого 

подільського митця та розмаїтого світу героїв його книг. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1229#gs

c.tab=0. 

Завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання», 

ініційований Національною бібліотекою України для дітей за сприяння 

Міністерства культури України, Української асоціації працівників бібліотек для 

дітей, Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY. 

Конкурс відбувся у 127 бібліотеках області. Його учасниками стали близько 800 

дітей. Лідера читання в районі, місті, об’єднаній територіальній громаді вибирали 

за підсумками літніх читань, які проходили в бібліотеках. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1222#gs

c.tab=0. 

29 вересня відбулася прес-конференція для місцевих та регіональних ЗМІ. 

Учасникам заходу презентовано проєкт «Інтерактивна вистава з елементами 

сенсорної терапії «Подорож до сонечка», який реалізовується за підтримки 

Українського культурного фонду у рамках програми «Інклюзивне мистецтво». 

Детальніше: https://odb.km.ua/. 

25 вересня відбувся краєзнавчий медіа-урок «Юним хмельничанам про 

Хмельницький». Діти не лише поринули в історичне минуле міста, а й пригадали 

тих людей, які були і є гордістю Хмельницького – письменників, художників, 

https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BC%25%20D0%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%25%20B1%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%25%2082%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://www.facebook.com/%20%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%25%20BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%25%20D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%25%20D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-357102041082626
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1229#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1229#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1222#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1222#gsc.tab=0
https://odb.km.ua/


композиторів, співаків та акторів, спортсменів. Детальніше: https://odb.km.ua/ 

?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1232#gsc.tab=0. 

З 22 вересня в бібліотеці діяла виставка рукотворних робіт майстрів з 

Дунаєвеччини. У мистецькій вітальні голова спілки художників Дунаєвеччини 

Оксана Цимбалюк представила виставку. Майстриня розповіла про роботи 

колежанок Разової Оксани, Фартушняк Світлани, Надольської Лілії, Радецької 

Світлани, Янішевської Нелі та повідомила про техніки їх виконання. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1231#gs

c.tab=0. 

 22 вересня у бібліотеці пройшов інформ-тайм до Дня партизанської слави. 

Діти дізналися про діяльність партизанського руху на Хмельниччині. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1230#gs

c.tab=0. 

 15 вересня студія творчого розвитку та дозвілля «Мері Поппінс» розпочала 

навчальний сезон. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=1228#gsc.tab=0. 

 14 вересня голова спілки художників Дунаєвеччини Оксана Цимбалюк 

провела майстер-клас з подільського розпису для учнів НВК № 2. Мисткиня 

розкрила школярам таємниці подільського розпису, повідала про елементи та 

найпоширеніші образи. Детальніше: https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news 

&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1227#gsc.tab=0. 

9 вересня відбувся Арт-проєкт «Мистецьке сусідство». У бібліотеці 

представлено виставку живописних та графічних робіт з колекції Хмельницького 

обласного художнього музею. Користувачі та колектив бібліотеки мав нагоду 

насолодитися неповторними художніми роботами митців. Детальніше: 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1223#gs

c.tab=0. 

Різними бібліотечними заходами відзначалося: 125-річчя від дня 

народження Агати Крісті; 50-ти річчя львівської письменниці Дарії Корній; 

письменниці та поетеси Оксани Забужко. 

Організована онлайн-виставка «Королева детективів Агата Крісті» 

(Кам’янець-Подільська ЦРБ). 

 

Фестивалі 

Народний аматорський вокальний колектив «Бужанка» Головчинецького 

сільського клубу Меджибізької ОТГ отримав перемогу у Міжнародному 

чемпіонаті з фольклору «EURO FOLK», що проходив на початку вересня в місті 

Балчик (Болгарія). Детальніше: https://ye.ua/kultura/51051. 

Учні Новоушицької дитячої музичної школи взяли участь у Міжнародному 

дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв і талантів «Зірка Азову». В 

образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві за призові місця 

боролися понад 300 учасників з різних населених пунктів України та закордону, 

але вихованцям Ілони Михайлівни Климко вдалося здобути нагороди у кожній 

віковій категорії. Викладач Ігор Шамрай отримав спеціальний приз від журі 

конкурсу – відомої художниці Катерини Путятіної – три відеоуроки малюнку 

кольоровими олівцями. 
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Театрально-концертне життя 

30 вересня на базі Хмельницького обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Старицького стартувала Всеукраїнська лабораторія 

молодої української режисури С.Т.Р.У.М. П’ятеро режисерів зустрілися з 

акторами Хмельницького театру імені М. Старицького та розпочали репетиції 

уривків з обраних творів. 

27 вересня відбулося відкриття 90-го ювілейного сезону прем’єрою 

хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки «Спляча красуня». 

Із дотриманням всіх карантинних умов пройшли покази: 

- дитячої хореографічної казки «Червона шапочка та її друзі»; 

- прем’єри вистави «Мій тато – Пітер Пен»;  

- комедії «Божевільна ніч або «№ 13» за мотивами твору Рейна Куні; 

- дитячої вистави «Лускунчик» за мотивами казки Е. Гофмана; 

- комедії «Ревізор» за мотивами твору М. Гоголя; 

- комедії «Приборкання норовливої» за мотивами твору В. Шекспіра; 

- музичної казки «Дюймовочка та метелик» за мотивами твору А. Яблонської; 

- романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за мотивами п’єси Б. Шоу; 

- комедії «За двома зайцями» за мотивами твору М. Старицького. Детальніше: 

https://www.facebook.com/teatrstarickogo. 

29 вересня у великій залі Хмельницької обласної філармонії відбувся 

концерт відомого жіночого квартету «Родина», балету, оркестру дитячої студії 

академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» і чоловічого квінтету 

«Мікст», а також заслуженої артистки України Майї Онищук. Детальніше: 

https://www.facebook.com/oblfilarmonia. 

 22 та 23 вересня у філармонії та міському будинку культури м. Кам’янець-

Подільський пройшов балет «Лебедине озеро» за участю Українського балетного 

театру «Прем’єра», солістів Львівської опери та симфонічного оркестру 

Хмельницької філармонії. Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/. 

 В рамках виїзного туру «Як звучать пам’ятки» відбулися концерти: 27.09 

– Меджибіж у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж»; 20.09 

– смт Сатанів на площі біля руїн фортеці та м. Кам’янець-Подільський у Соборі 

Святих апостолів Петра і Павла; 19.09 – с. Самчики у Державному історико-

культурному заповіднику «Самчики»; 18.09 – смт Антоніни у музеї Потоцьких за 

участю камерного оркестру Хмельницької обласної філармонії (диригент Тарас 

Мартиник), солістів: Фатіми Чергіндзії, Ольги Абакумової та Степана Дробіта. 

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

10 вересня відбувся вечір органної та камерної музики за участю лауреата 

міжнародних конкурсів Анни Попової (меццо-сопрано) та Заслужених артистів 

України Наталії Молдован (орган) та Фатіми Чергіндзія (сопрано). 

У Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтва 

підведено підсумки обласного огляду-конкурсу народних звичаїв та обрядів 

Хмельниччини «Стелися барвінку», який проходив з 15 червня по 20 вересня в 

онлайн. У конкурсі взяв участь двадцять один колектив, який відтворив 

фрагменти календарних обрядів, таких як веснянки, гаївки, зажинки, обжинки 

тощо. З родинних обрядів були представлені фрагменти весільних звичаїв. Також 

було представлено багато інших специфічних для тієї чи іншої місцевості свят, 

https://www.facebook.com/teatrstarickogo
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традицій, звичаїв та обрядів. Конкурс проводився з метою відродження та 

збереження народних звичаїв, обрядів та традицій, що побутують на 

Хмельниччині. Детальніше: https://www.podillyastar.top/2020/09/22/rezultaty-

oblasnogo-oglyadu-konkursu-narodnyh-zvychayiv-ta-obryadiv-stelysya-barvinku/. 

 

Музейна справа 

27 вересня у Державному історико-культурному заповіднику 

«Межибіж» відбулася презентація проєкту «Меджибіж полікультурний», який 

реалізовано Хмельницькою обласною громадською організацією «Меджибіж — 

2000» у партнерстві з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» 

за підтримки проєкту ReHERIT та Європейського Союзу. Детальніше: 

https://mezhibozh.com/medzhybizh-putivnyk/. 

12-13 вересня відбувся велопробіг «Чорний шлях» – проєкт, який 

започаткували веломандрівник, організатор ініціативи «Green Ways – Зеленими 

шляхами світу на велосипеді» Сергій Толстіхін, Державний історико-культурний 

заповідник «Межибіж» і відділ з питань курортів та туризму Хмельницької ОДА. 

18 учасників з Хмельницького та Івано-Франківська подолали 44 км старовинного 

шляху на межі Поділля та Волині. Детальніше: https://mezhybizh.business.site/. 

5 та 6 вересня у Меджибізькій фортеці проходив Всеукраїнський 

гончарний пленер-практикум «Келих вогню». 24 майстри-керамісти з усієї 

України ділилися секретами мистецтва, створювали та випалювали композиції з 

глини. Головною подією пленеру був практикум з японської техніки оздоблення 

та випалу кераміки, яка називається раку. Майстри-керамісти створили власні 

«келихи вогню», які подарували до фондів Державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж». Ця художня робота була конкурсним завданням. У 

конкурсі келихів переможцем організатори визнали Dmytro Stakhovskyy (м. Київ), 

який створив керамічний келих, за своєю пластикою дуже співзвучний з чотирма 

символічними чашами на кутах палацу Сенявських. Детальніше: 

https://mezhibozh.com/. 

У вересні у Галереї мистецтв Кам’янець-Подільського державного 

історичного музею-заповідника в рамках виставки «Оригінальний експонат» 

презентовано КОНХ – ритуальний сигнальний музичний духовий інструмент.  

В приміщенні Галереї з 20 серпня по 20 вересня діяла виставка творчих 

робіт київських митців «EXPRESSUS». В проєкті взяли участь твори мисткині, 

художниці Міли Шиліної, художника костюмів, сценографа та живописця Ганни 

Іпатьєвої, мисткині Євгенії Кузьменко, графіка, плакатиста Миколи Гончарова, 

дизайнера, завідувача Музеєм Шолом-Алейхема Ірини Климової, художниці 

Олени Яновської, композитора, мультиінструменталіста, дизайнера Данила 

Перцова та скульптора, художника, члена Національної спілки художників 

України Михайла Карловського. Детальніше: http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-

zaxodi/novini/expressus-u-galere%D1%97-mistecztv.html?fbclid=IwAR1CuHPHk 

We1CsO-Y4wT-18nkpaDcm-zfS9fQZbH2nOpVgZikkyIv31Ge8w. 

24 вересня відбулося відкриття виставки «Барви життя» керівників гуртків 

Кам’янець-Подільського районного Будинку школяра. На виставці представлені 

роботи Юлії Степанюк, Христини Мельник, Марини Михайленко, Анни Крузер, 

Ірини Гуменюк. Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ/. 
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3 вересня відбулося відкриття виставки Олександра Брензея «Акварельні 

обрії». Детальніше: https://www.facebook.com/KPDIMZ. 

В рамках проєкту для дітей молодшого віку «Послухай і створи» відбувся 

майстер-клас «Олівець-малювець» натхненний книгою Наталі Забіли «Ясочкина 

книжка». Детальніше: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uM1L4hHMVkg  

 У Хмельницькому обласному художньому музеї реалізовується 

просвітницький проєкт «Ранок_з_музеєм». До музею завітали класи 

Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького. Відвідувачам було 

запропоновано руханку у музейному дворику, інтерактивні творчі практики, 

фото-квест та екскурсію актуальною експозицією. 

17 вересня відбулося відкриття персональної виставки Михайла Намистюка 

«Пейзажна колекція». Головний персонаж експонованих творів – місто, у всіх 

його проявах, настроях та формах, його сучасне пульсуюче життя. Детальніше: 

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

12 вересня до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму відбулася бесіда-

перегляд «Голокост – переосмислення мистецтвом».  

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

Відвідувачі знайомилися із творами хмельничан: художника – Олександра Куркчі, 

художниць – Надії Борецької та Неллі Павлової. Детальніше: 

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

 Колектив Хмельницького обласного краєзнавчого музею долучився до 

щорічної міжнародної соціально-екологічної акції з прибирання – «World Cleanup 

Day», організованої Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it, Ukraine» 

спільно з міжнародним рухом «Let’s do it, World». Музейники стали частиною 

наймасштабнішої команди еко-відповідальних людей. 

 8 вересня відбулося відкриття тимчасової документально-публіцистичної 

виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ». 

Експозиція розповідає про систему ГУЛАГу, де нещадно експлуатували в’язнів, 

аби перетворити їх на слухняних «будівників комунізму». Детальніше: 

https://www.facebook.com/okm.km.ua. 

25 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося 

відкриття виставки та церемонія нагородження переможців конкурсу фотографій 

«Хмельницький крізь об’єктив». Детальніше: https://www.facebook.com/ 

photomuzeum/. 

Музей-студія відзначив ювілей – 10 років з дня заснування. З цієї нагоди 

відкрилася святкова виставка «Краще з фондів». В експозиції представлені роботи 

різних жанрів. Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/584-. 

Музей історії міста Хмельницького долучився до відзначення 589-ї 

річниці з часу першої писемної згадки про місто, розмістивши у просторому 

павільйоні в пішохідній частині вулиці Проскурівської виїзну експозицію, що 

стала наочною тривимірною ілюстрацією проєкту «Машина часу». 

В рамках реалізації проєкту «Нові імена» у Мистецькій залі відбулося 

відкриття першої персональної виставки абстрактного живопису «Мистецтво без 

меж» молодого хмельницького художника, викладача Хмельницької дитячої 

школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вадима 

Піщерського. Цього разу під час презентації митець дивував присутніх 

майстерністю малювання наживо без використання звичних для образотворчого 

https://www.facebook.com/KPDIMZ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uM1L4hHMVkg
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B7_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%94%D0%BC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOkYiNq2kfqAZ9d0x7khLRTnavAT7rqMDgSdM8BG-NeunF83fuDl7TZL2C-F3DdrB9fx8_FZwGOLgZhSw-pFA7kq_atdKJzvylPxEtX6vCWkl_QhVKblT9v-5qPvJkxPiCCi3PAY4wzKbutwthpC9ySge8a2MPcKHomrEcOGP0LZlyvAACZZe4AJReV8S5UsE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOkYiNq2kfqAZ9d0x7khLRTnavAT7rqMDgSdM8BG-NeunF83fuDl7TZL2C-F3DdrB9fx8_FZwGOLgZhSw-pFA7kq_atdKJzvylPxEtX6vCWkl_QhVKblT9v-5qPvJkxPiCCi3PAY4wzKbutwthpC9ySge8a2MPcKHomrEcOGP0LZlyvAACZZe4AJReV8S5UsE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/khramhohm
Неллі%20Павлової.
https://www.facebook.com/khramhohm
https://www.facebook.com/okm.km.ua
https://www.facebook.com/%20photomuzeum/
https://www.facebook.com/%20photomuzeum/
https://www.kult.km.ua/news/view/584-


мистецтва інструментів – без пензля або мастихіна, самими лише руками 

наносивши фарбу на полотно та вишукуючи гармонію фактур у певному ритмі 

кольорів. До процесу експериментального живопису з цікавістю долучились і 

присутні.  

22 вересня у музеї Проскурівського підпілля до Дня партизанської слави 

відбувся квест «Партизанська розвідка», на який завітали студенти 

Хмельницького політехнічного коледжу національного університету «Львівська 

політехніка». 

 У КЗК «Музей пропаганди Хмельницької обласної ради м. Шепетівка» 

продовжується реалізація соціокультурного проєкту «НАШІ», метою якого є 

висвітлення видатних постатей шепетівчан, які досягли професійних висот і 

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

У Ярмолинецькому історичному музеї відбулася зустріч з земляком 

Михайлом Петровичем Бойчаком – заслуженим лікарем України, генералом-

майором медичної служби, доктором медичних наук, керівником Головного 

військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України з 1996 по 2012 

роки. Відомий земляк є автором понад 250 друкованих праць в галузі кардіології, 

внутрішніх хвороб, організації охорони здоров’я, історії медицини. Крім того, 

його перу належить масштабна праця, над якою працював 15 років – історії 

одного із найстаріших на Україні лікувальних закладів – Київського військового 

госпіталю в 6-ти томах. 

 

Виставкова діяльність 

Городоцький міський будинок культури представив онлайн-виставку робіт 

учнів Городоцької дитячої художньої школи «Мій Городок, моя Городоччина». 

Детальніше: https://gorodok-rbk.km.ua/294. 

В Дунаєвецькій міській бібліотеці діяла персональна виставка «На полотні 

моєму мить, що стане вічним спогляданням» майстрині Олі Ярової. На виставці 

представлені мальовничі краєвиди Дунаєвеччини, виконані аквареллю.  

 

Нематеріальна спадщина 

У місті Дунаївці відкрили меморіал з єврейських надгробків. Меморіал 

створений з мацев, які були роздроблені нацистськими поліцаями під час Другої 

світової війни. Його відкриття відбулося в присутності членів Дунаєвецької 

єврейської громади. 

Проведено моніторинг елементу «Традиція декоративного розпису села 

Самчики», внесеного до Національного переліку елементів нематеріальної 

культурної спадщини. Детальніше: http://kultura.km.ua/archives/27753. 

 

Книговидання 

23 вересня у центральній міській бібліотеці Хмельницького представили 

другий випуск літературно-публіцистичного альманаху «Слово єднає!». 

Презентація відбулася у режимі ZOOM-конференції. У творчому віртуальному 

колі об’єдналися учасники із 50 локацій у різних містах та містечках України: 

Хмельницький, Київ, Суми, Старобільськ, Кам’янець-Подільський, Одеса та інші. 

https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/
https://gorodok-rbk.km.ua/294
http://kultura.km.ua/archives/27753


Учасниками літературного заходу стали письменники, чиї твори увійшли до 

альманаху, творчі колективи (Сумська літературна студія «Літера», поетичний 

клуб «Роса» ХНУ), публічні бібліотеки та книгозбірні, що діють при навчальних 

закладах (бібліотека імені Лесі Українки міста Києва, книгозбірні Сум, 

Старобільська, Нової Ушиці), працівники культури та й просто поціновувачі 

сучасної літератури. Другий випуск альманаху «Слово єднає!» об’єднав 137 

авторів. Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/drugyy-vypusk-literaturno-

publicystychnogo-almanahu-slovo-yednaye-predstavyly-u-centralniy. 

 

Підвищення кваліфікації 

23-25 вересня на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки відбувся онлайн-семінар директорів ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, ЦБ ОТГ області 

на тему «Бібліотека і громада: професійний діалог в сучасних умовах».  

До навчання, яке проходило на платформі Zoom, приєднались 34 учасники – 

представники центральних районних, міських бібліотек, центральних бібліотек 

об’єднаних територіальних громад. Відкриття семінару відбулося за участю: 

Катерини Чабан – директора Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки, Надії Синиці – ученого секретаря Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки, заслуженого працівника культури України, 

голови Хмельницького обласного відділення Всеукраїнської громадської 

організації «Українська бібліотечна асоціація» та Людмили Навроцької – 

методиста навчально-методичного відділу мистецьких навчальних закладів та 

підвищення кваліфікації Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва.  

Впродовж трьох днів роботи учасники онлайн-семінару отримали 

професійні поради щодо роботи та розвитку бібліотек в сучасному середовищі. 

Були підведені підсумки діяльності публічних бібліотек області за 2019 рік, 

розглядались питання поповнення бібліотечних фондів Хмельниччини за 

Державною програмою у 2019 році та особливості їх поповнення у 2020 році, 

наповнення та використання краєзнавчих баз даних та співпраця бібліотек області 

з наповнення зведеного краєзнавчого каталогу. Приділили увагу картуванню як 

засобу популяризації бібліотек та ознайомились з роботою бібліотек-хабів 

Хмельницької області. Також ознайомились з досвідом публічних бібліотек щодо 

впровадження інноваційних бібліотечних форм і методів роботи та отримали 

практичні поради щодо уникнення помилок при веденні інтернет-ресурсів та 

багато інших важливих і актуальних питань.  

В ході роботи семінару відбулось засідання за круглим столом в рамках 

консультацій з громадськістю «Бібліотека громади: відповідність соціальним 

нормативам». Під час заходу розглядались питання відповідності публічних 

бібліотек Хмельниччини Державним соціальним нормативам, Концепції 

реформування фінансування системи забезпечення населення культурними 

послугами. Детальніше: https://www.podillyastar.top/2020/09/28/biblioteka-i-

gromada-profesijnyj-dialog-v-suchasnyh-umovah/. 

 

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

моб. тел. (096) 409 27 68 
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