Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за грудень 2020 року)
Загальні питання
Завершилася Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на
2016 - 2020 роки «50 кроків, що змінять місто». Детальніше зі звітом про
виконання можна ознайомитися за посиланням: https://kult.km.ua/uploads/files/
2020/zvit_50krokiv.pdf.
У Хмельницькому протягом 2018 – 2020 рр. реалізовувалася програма
«Читай українською». Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/programupidtrymky-ukrayinskogo-drukovanogo-slova-shchodnyachytay-ukrayinskoyu-bude.
23 грудня прийнята Програма розвитку Хмельницької міської
територіальної громади у сфері культури на 2021 – 2025 рр. «Нова лінія
культурних
змін».
Детальніше:
https://khm.gov.ua/sites/default/files/pdf/
08023220_dod.pdf.
Рішенням сесії Хмельницької міської ради від 23 грудня 2020 року
затверджена Програма підтримки читацької культури та книговидання на 2021
– 2025 роки «ЩодняЧитай українською». Вона сприятиме виданню книг
місцевих авторів, збірок, альманахів та передбачає також поповнення фондів
бібліотек, популяризацію літератури.
Низку акцій було організовано з нагоди Дня Святого Миколая (19 грудня)
та новорічно-різдвяних свят, а саме: концерт для підопічних Хмельницького
обласного благодійного фонду «Карітас» (Хмельницька обласна філармонія);
захід «Перед Різдвом: запрошує бібліотека партнер Гете-інститут»
(Хмельницька ОУНБ). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_12_12_1/
2020_12_12_1.php; онлайн «Фестиваль різдвяного тепла» (Хмельницький
молодіжний центр).
З 17 грудня в м. Славута у Центрі культурно-мистецьких ініціатив
розпочав роботу «Майданчик ідей» – платформа для неформальних зустрічей
щодо пошуку ініціатив для розвитку міста. Ініціатор проєкту – міський голова
Василь Сидор.
В Хмельницькій області пройшли урочистості з нагоди вшанування
учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській
атомній електростанції.
В рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти
насильства» в м. Хмельницький відбувся флешмоб «Бузкова стрічка та Синя
стрічка». Детальніше: https://www.adm-km.gov.ua/?p=85949.
Бібліотечна справа
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
30 грудня відбулася партнерська зустріч в рамках кіноклубу
документального кіно про права людини Docudays UA «Право в об’єктиві»
на тему «Разом до успіху» за участю партнерів кіноклубу та представників

мережі
«Docu/Club
–
за
реформи!».
Детальніше:
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_01_2/2021_01_01_2.php.
29 грудня відбувся день керівника «Сучасні підходи до управління та
організації діяльності бібліотек в ОТГ» для директорів (завідуючих)
центральними бібліотеками ОТГ та правонаступників центральних районних
бібліотек. В онлайн-заході взяли участь 68 бібліотечних працівників області.
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_12_20_1/2020_12_20_1.php.
24 грудня у бібліотеці відбулася онлайн-година історичної пам’яті
«Богдан Хмельницький – творець української держави» до 425-річчя від дня
народження гетьмана України. У заході взяли участь історики, краєзнавці,
члени Національної спілки краєзнавців України. Детальніше за посиланням:
http://ounb.km.ua/news/2020/2020_12_18_1/2020_12_18_1.php.
22 грудня відбулася онлайн-зустріч з сімейним лікарем Центру первинної
медико-санітарної допомоги № 2 на тему: «Вітаміни та їх вплив на здоров’я».
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_12_15_1/ 2020_12_15_1.php.
2 грудня відбулась зустріч-спомин «Пам’ять вічна, як слово…»,
присвячена пам’яті письменника Миколи Антоновича Мачківського на
платформі ZOOM. Вшанувати пам’ять знаного земляка, письменника прийшли
друзі і колеги по творчості, письменники, журналісти, бібліотечні фахівці.
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 2020_11_30_1/2020_11_30_1.php.
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
18 грудня працівники бібліотеки та усі небайдужі користувачі спільно з
Хмельницьким соціально-культурним центром «Сорока» шили новорічні
іграшки для благодійної акції «Подаруй дитині іграшку». Детальніше:
https://www.facebook.com/ -357102041082626/.
11 грудня відбувся майданчик толерантності «Рівний рівному» до
Міжнародного дня толерантності. Детальніше: https://www.facebook.com/ 357102041082626/.
9 грудня в рамках тижня безкоштовного юридичного консультування
«Pro Bono Week 2020» в бібліотеці відбулась зустріч з регіональним
представником Молодіжного комітету Національної академії адвокатів України
– «UNBA NextGen» у Хмельницькій області.
19 грудня в Нетішинській центральній публічній бібліотеці відбулася
презентація другої збірки поезії Миколи Радиці «Межа відлуння». Збірка
містить три розділи – «На краю душі», «Лесі Українці» та «Сльози небес».
У Славутській міській публічній бібліотеці відбулася презентація
збірника документів та матеріалів кандидата історичних наук, джерелознавця,
архівіста, директора Центрального державного кіно-фото-фоно архіву України
ім. Г. С. Пшеничного – Владислава Берковського «Шепетівський окружний
музей у Славуті (1926–1935)». У збірнику представлені документи, які
відображають історію заснування та діяльності провідної музейної установи
північних районів сучасної Хмельницької області – Шепетівського окружного
музею у місті Славуті. До збірника увійшли окремі дослідження працівників
музею періоду 1926–1932 рр. Видання корисне та пізнавальне науковцям,

вчителям, студентам, краєзнавцям, а також для всіх, кому цікава історія рідного
краю.
10 грудня у Славутській міській бібліотеці відбулося навчання
користувачів бібліотеки цифровій грамотності. Використовуючи смартфони,
учасники навчалися сплачувати комунальні платежі онлайн.
В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відбувся
цикл заходів:
- онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на тему
«Споглядати vs. Допомагати?». Присутні переглянули документальний фільм із
фондів колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA «Лізо, ходи додому» режисерки Оксани Бурої
(Хмельницька ОУНБ). Детальніше за посиланням: http://ounb.km.ua/news/2020/
2020_12_08_3/2020_12_08_3.php;
- засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на тему «Сила
сімейного вогнища». Присутні переглянули документальний фільм із фондів
колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA «Лізо, ходи додому» режисерки Оксани Бурої (Хмельницька
ОУНБ). Детальніше за посиланням: http://ounb.km.ua/news/2020/2020_12_04_2/
2020_12_04_2.php;
- зустріч за темою «Консультації з питань протидії домашньому
насильству» спільно з Департаментом соціального захисту Хмельницької
обласної державної адміністрації на платформі ZOOM (Хмельницька ОУНБ).
Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2020/ 2020_12_06_1/2020_12_06_1.php;
- онлайн-мандрівка «Ми з правами на «ти» (бібліотека-філія № 8 для дітей
Кам’янець-Подільської МЦБС);
- відеопрезентація «Право і відповідальність» (бібліотека-філія № 4
Кам’янець-Подільської МЦБС);
- виховна година «Булінг – мій світ без насильства» (бібліотека-філія № 6
для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС);
- онлайн-зустріч «Військова служба: законодавство України» за участю
військового комісара територіального центру комплектування та соціальної
підтримки (Теофіпольська ЦРБ);
- перегляд документальних фільмів «Домашнє насильство: Факти та
цифри», «У насилля криваві долоні» (Теофіпольська ЦРБ).
Фестивалі
Студент III курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Кам’янецьПодільського коледжу культури і мистецтв Олександр Лівіцький (клас
викладача Виниченко Н. В.) здобув перемогу і отримав диплом лауреата І
ступеня у номінації «Вокал – авторська пісня» у Міжнародному
багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зореграй», який проходив у
м. Запоріжжя. Детальніше: http://kpkkim.km.ua/ index.php?newsid=2356.
13 грудня відбувся VІІІ Міжнародний дистанційний мистецький
фестиваль-конкурс «GRAND FEST-winter 2020», у якому взяли участь і

здобули перемогу студенти Кам’янець-Подільського коледжу культури і
мистецтв. Детальніше: http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2353.
Театрально-концертне життя
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького стартував проєкт онлайн-екскурсія театром.
Детальніше: https://www.facebook.com/teatrstarickogo/.
Створено аудіоподкаст до 180-річчя від дня народження Михайла
Старицького. Детальніше за посиланням: https://youtu.be/eTohmbRGY2E.
Із дотриманням карантинних умов пройшли покази вистав: комедії «Ніч
перед Різдвом» за мотивами твору М. Гоголя; казки «12 місяців» за мотивами
твору С. Маршака; «Лускунчик» за мотивами казки Е. Гофмана; казки «Снігова
королева» за мотивами твору Є. Шварца; комедії «За двома зайцями» за
мотивами твору М. Старицького; хореографічної вистави «Чаклунка» за
мотивами
казки
«Спляча
красуня».
Детальніше:
https://www.facebook.com/teatrstarickogo/.
У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень» із
дотриманням всіх карантинних умов пройшли: новорічне дійство з виставою
«Дід Мороз та чарівні сніжинки»; вистави «Гноми доброї Білосніжки»,
«Маленька чарівниця», «Лікар Ай-болить», «Пан Коцький», «Пригоди трьох
поросят», «Допитливе слоненя». Детальніше: https://ua.dyven.org/.
В Хмельницькій обласній філармонії із дотриманням всіх карантинних
умов пройшли: дитяча музична казка «Пан Коцький»; вечір балетної музики «В
гостях у казки»; концерт Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки
Поділля» та гурту Мотор'Ролла; вечір віолончельної музики за участю Сергія
Рисанова (Польща), Андрія Малика (Україна-Польща) та Камерного оркестру
Хмельницької обласної філармонії; концерт органної музики «Зимова імпресія»
за участю заслужених артисток України Н. Молдован та О. Леонової; опера «ЇЇ
величність Опера!»; концерт «Пісенна акварель» за участю квінтету «MKSI» та
гурту «Родина»; концерт-презентація «Початок нового» ансамблю «ART
station».
19 грудня у м. Хмельницький відбувся онлайн-концерт «Зірки запалюють
ялинку».
Концерт
можна
переглянути
за
посиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=917791701961592.
Музейна справа
Протягом грудня в Державному історико-культурному заповіднику
«Межибіж» діяла виставка «Костюшко: його ім’я належить усій…» з нагоди
230-річчя з часу перебування на Поділлі з військовим призначенням і
мешканням у Меджибожі (1790–1791) Національного героя Польщі, видатного
військового діяча Європи і Сполучених Штатів Тадеуша Костюшка, за
сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці.
Детальніше: https://www.facebook.com/Mezhybizh/.
20 грудня відбулася презентація збірника наукових та краєзнавчих статей

«Пилявецька битва», присвяченого 425-річчю від дня народження Богдана
Хмельницького. У збірнику опубліковано статті науковців Державного
заповідника «Межибіж», присвячені дослідженням історичних, археологічних
та інших аспектів битви під Пилявцями 11-13 (21-23) вересня 1648 року.
Детальніше: https://www.facebook.com/ Mezhybizh/.
11
грудня
Департамент
інформаційної
діяльності,
культури,
національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації та Державний
історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою
обласною організацією Національної спілки краєзнавців України провели IX
Археологічні читання, присвячені 90-річчю від дня народження доктора
історичних наук, археолога Іона Винокура та 60-річному ювілею археолога,
історика,
пам’ятникознавця
Олега
Погорільця.
Детальніше:
https://www.facebook.com/Mezhybizh/.
З 18 грудня у Національному історико-архітектурному заповіднику
«Кам’янець» діяла фотовиставка «Новорічний вінегрет» ГО Фундації вільних
фотографів.
Протягом грудня діяла онлайн-виставка «Старожитності Поділля». На
виставці презентовано нові надходження експонатів, що поповнили фонди
заповідника.
Детальніше:
https://www.facebook.com/permalink.php?
id=112166273779470&story_fbid= 179296830399747.
У
Кам’янець-Подільському
державному
історичному
музеїзаповіднику з 25 грудня по 13 січня 2021 року діє виставка дипломних робіт
студентів кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і
реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка «Кроки до майстерності». Детальніше:
http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/vistavka-kroki-do-majsternost%
D1%96.html.
В рамках проєкту для дітей молодшого шкільного віку «Послухай і
створи» проведено 7 майстер-класів з виготовлення прикрас на ялинку та
новорічного декору. Детальніше: https://youtu.be/B_kVYt9S6UI.
До Всеукраїнського дня української хустки для учнівської та студентської
молоді проведено музейну онлайн-годину «Українська хустка – традиції і
сучасність» (https://www.facebook.com/KPDIMZ) та онлайн-бесіду «Українська
хустка – оберіг і символ нації», до якої долучилися учасники з різних міст
України: Львів, Летичів, Хмельницький, Дніпро, Донеччина, Одеса, Вінниця,
Кам’янець-Подільський.
У Галереї мистецтв діяла виставка «Оригінальний експонат». Відвідувачі
отримали інформацію про Діда Мороза та Снігуроньку – казкових персонажів
святкування
Нового
року
в
ХХ
ст.
Детальніше:
https://www.facebook.com/KPDIMZ.
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася церемонія
нагородження переможців обласного мистецького конкурсу імені Людмили та
Миколи Мазурів «Подільська палітра», який цьогоріч проходив онлайн. До
розгляду у І та ІІ тур надійшло 635 робіт з 25 навчально-виховних закладів.
Переможців відзначено цінними подарунками. Переглянути онлайн-виставку

можна за посиланням: https://www.facebook.com/khramhohm.
24 грудня у музеї відбулося відкриття персональної виставки «Третій
вимір» заслуженого художника України Олександра Гуменчука.
17 грудня у музейній галереї «квARTира» відкрито виставку «Всі
відтінки... Білий». Ця виставка є логічним завершенням проєкту, що стартував
у 2020 році та символізує початок нового року. Детальніше:
https://www.facebook.com/khramhohm.
10 грудня відбулося відкриття ретроспективної виставки відомого
хмельницького митця, члена Хмельницької обласної організації Національної
спілки художників України Павловського Якова Павловича «Сповідь: створені
проєкти – оптимальне вирішення індивідуального дизайну». На виставці
представлені 350 фірмових знаків та логотипів, створені художником.
Детальніше: https://www.facebook.com/khramhohm.
З нагоди відзначення Дня захисника України у Хмельницькому
обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття тимчасової виставки
«Воїн. Історія українського війська», розробленої Українським інститутом
національної пам’яті. Виставка експонуватиметься у приміщенні музею
протягом двох місяців. Детальніше: https://www.facebook.com/okm.km.ua/.
В рамках проєкту «Експонат місяця» представлено порохівни́цю-натруску
XVІІ ст.
17 грудня в Хмельницькому обласному літературному музеї, на
платформі Zoom, відбулася презентація книги Богдана Теленька «Соловецький
мартиролог Полісся». Це літературно-документальне дослідження з
символічної авторської серії «Соловецький мартиролог України».
16 грудня відбулася презентація книги «Блаженні та грішні» Петра Маліша
– письменника, голови спілки обласної організації Національної спілки
письменників України. У п’яти розділах книги закладені істини людського
життя. Детальніше: https://www.facebook.com/ -108100717313911/.
У Дунаєвецькій міській ОТГ в партнерстві з Агенцією регіонального
розвитку Хмельницької області розроблено проєкт «Пересувний
інтерактивний музей-лабораторія для дітей», який отримав перемогу у
конкурсі партнерських ініціатив, що стосуються реагування на виклики,
протидії і зменшення впливу пандемії Covid-19. Проєкт передбачає створення
пересувного музею-лабораторії з інтерактивними експонатами природничоматематичного спрямування для дітей різного віку. 15 інтерактивних
експонатів розкриватимуть різні теми з фізики, хімії, математики чи біології,
які є важкими для розуміння через практичну взаємодію, ігрову форму подачі
інформації, емоції і захоплення.
Виставкова діяльність
У
Державному
архіві
Хмельницької
області
презентовано
документальну виставку «Туристичні приваби Хмельниччини у ретроспективі».
На виставці представлені матеріали про знані та незвідані місця Поділля.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=D0knByTawQ0&feature=share&

fbclid=IwAR0hSnNKRQJMlXLIh4l_3IW3CJHb_KcIrZdWVz8TKh2NExQZsxujDC
Y0Tms&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D
0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%B
A%D0%B8%D0%B9.
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС підготовлено онлайн-виставку «Пекельний вогонь
Чорнобиля», де розміщені матеріали про ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕС.
Для
подальшого
перегляду
переходьте
за
посиланням:
https://www.dahmo.gov.ua/viev_pid_cat.php?pid_cat=61.
Просвітництво. Художня самодіяльність
Підведено підсумки Відкритого онлайн-конкурсу виконавців на
народних інструментах «Музичний калейдоскоп», що проходив у
Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і
мистецтва з 01 по 25 грудня. Учасники онлайн-конкурсу з мистецьких шкіл
Хмельницької, Херсонської, Львівської, Івано-Франківської, Кіровоградської,
Чернігівської областей, міста Вінниці та Чернігова презентували свої творчі
досягнення у номінаціях «Бандура» (інструменталісти, вокалісти), «Сопілка»,
«Домра», «Гітара», «Балалайка», «Баян, акордеон», ансамблі малих форм у двох
вікових
категоріях
–
молодшій
та
старшій.
Детальніше:
https://www.podillyastar.top/2020/12/17/najshhyrishi-vitannya-peremozhtsyamvidkrytogo-onlajn-konkursu-vykonavtsiv-na-narodnyh-instrumentah-muzychnyjkalejdoskop/.
Підведено підсумки першого етапу обласного фестивалю-конкурсу
народної творчості «Громада-фест», який проходив з 15 вересня по 7 грудня.
У ньому взяли участь 11 громад області. Переможці нагороджені дипломами та
спеціальними кубками.
Підведено підсумки обласного дистанційного огляду-конкурсу
аматорських ансамблів духових інструментів та духових оркестрів, що
проходив з 20 жовтня по 20 листопада. У конкурсі взяли участь 13 колективів з
різних куточків України. Переможці та учасники нагороджені дипломами та
кубками.
Детальніше:
https://www.podillyastar.top/2020/12/07/rezultatyoblasnogo-dystantsijnogo-oglyadu-konkursu-amatorskyh-ansambliv-duhovyhinstrumentiv-ta-duhovyh-orkestriv/.
12 грудня у м. Хмельницький визначено переможців ІІІ Відкритого
конкурсу бандурного мистецтва «І задзвеніли струни… - 2020»,
організованого Хмельницькою дитячою школою мистецтв «Райдуга» за
підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради у трьох
конкурсних номінаціях: «бандурист-інструменталіст», «бандурист-співак» та
«ансамблі». У творчому змаганні взяли участь 101 юний бандурист з
дванадцяти
областей
України.
Детальніше:
https://khm.gov.ua/uk/content/vyznacheno-peremozhciv-iii-vidkrytogo-konkursubandurnogo-mystectva-i-zadzvenily-struny.
У Білогірському районному будинку культури підведено підсумки

дистанційного районного фестивалю-конкурсу солістів-вокалістів «Українська
мова калинова, що у спадок пісню зберегла», який проходив протягом жовтнялистопада 2020 року. Дипломатів конкурсу відзначено дипломами та
пам’ятними сувенірами.
Хор старших класів «Choralle» Славутської школи мистецтв отримав
перемогу у V Всеукраїнському вокально-хоровому конкурсі «Подільська ліра»,
став лауреатом другої премії.
Вихованці середньої та старшої груп хореографічного колективу ансамблю
«Альянс» Славутського БДТ посів перші місця у Міжнародному фестиваліконкурсі «Падіон-Євро-Денс».
Нематеріальна спадщина
Громадська організація «Молодь за краще майбутнє» реалізовує
літературний онлайн-проєкт «Літ-ра» спільно з Хмельницьким обласним
літературним музеєм та Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва.
Ініціатива являє собою запис відеороликів, присвячених актуальним
літературним питанням, що цікавлять молодь. Детальніше за посиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=426130882080686.
Визначено переможців IX міського конкурсу української народної
іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики серед учнів та вихованців
закладів мистецької освіти міста Хмельницького «Різдвяна феєрія».У конкурсі
взяли участь юні митці з п’яти мистецьких шкіл міста та школи іконопису
«Нікош». Вік учасників – від 6 до 16 років. Тема цьогорічного конкурсу:
«Різдвяна
подорож
у
світ
Марії
Приймаченко».
Детальніше:
https://khm.gov.ua/uk/content/vyznacheno-peremozhciv-konkursu-prysvyachenogotvorchosti-hudozhnyci-mariyi-pryymachenko.
Книговидання
Вийшла з друку книга славутчанина, активного учасника Революції
Гідності, полковника Збройних сил України Петра Скиби «Сто днів
Євромайдану». Книга присвячена подіям, які відбувалися в Україні, зокрема в
Києві, на Хмельниччині та Славутчині протягом ста діб – з 21 листопада 2013
року по 28 лютого 2014 року. Вона створена на основі спогадів та особистих
архівів активістів протестних акцій. Книга складається з восьми розділів: від
початку Євромайдану до кривавого його завершення. Автор книги наводить
відомості про мешканців Славути, Нетішина та Славутського району, які
активно долучилися до акції протесту проти свавілля влади.
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