Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за березень 2021 року)
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого
2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
в області відновлено адаптивний режим регулювання карантинних обмежень,
заклади культури працюють з дотриманням карантинних обмежень. На
території Хмельницької міської територіальної громади заборонено приймання
відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів
(https://khm.gov.ua/sites/default/files/1851651986096.pdf?fbclid=IwAR2fCqF836Y
m0XIpkQPwd7iYFdaQDst7vxKZoYGXTszzjFwmzYJZnYpH7Zs).
Загальні питання
З нагоди 77-річчя визволення Хмельниччини від німецько-фашистських
загарбників у населених пунктах області відбулися урочистості та покладання
квітів до пам’ятників загиблим воїнам.
З нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в обласній
філармонії відбувся творчий вечір «Музична сповідь Кобзарю». Під час заходу
було нагороджено лауреатів обласної премії імені Тараса Шевченка
(https://www.adm-km.gov.ua/?p=91021).
В Хмельницькому міському сквері відбулися урочистості за участю
представників влади міста та області, представників громадських організацій та
літературних спілок (https://khm.gov.ua/uk/content/v-hmelnyckomu-vshanuvalykobzary).
На пішохідній частині вулиці Проскурівської відбулася культурнопросвітницька
акція
«Крокуємо
до
Шевченка»
(https://khm.gov.ua/uk/content/ekspozyciya-kartyn-fleshmob-ta-vystavka-cikavyhfaktiv-pro-tarasa-shevchenka-na).
У Старосинявській територіальній громаді підведено підсумки конкурсу
«Старосинявські школярі читають Шевченка».
Бібліотеки для дітей області взяли участь в обласному віртуальному
марафоні «Хмельниччина читає Шевченка». Понад 400 читачів декламували
вірші
Світоча
української
нації
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1314
#gsc.tab=0).
В закладах культури проведено лекції, виховні години, дні пам’яті,
тематичні вечори, літературні години, поетичні вернісажі, відеоуроки, bookвояжі, літературні мозаїки, літературне доміно, літературні читання, онлайнчитання.
Стартував
Всеукраїнський
тиждень
дитячого
читання
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1318
#gsc.tab=0).
В Старокостянтинівській територіальній громаді відбувся круглий
стіл на тему «Магдебурзьке право та його роль у розвитку міста», присвячений
460-й річниці права.

Бібліотечна справа
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
Проєкт «Мобільний інфобот-платформа «Бережи довкілля – сортуй
сміття» кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» Хмельницької ОУНБ та
ГО «Ініціативні громадяни Чемеровеччини» отримав перемогу у Конкурсі на
розробку та реалізацію адвокаційних проєктів кіноклубами медіапросвіти з
прав людини Docudays UA у співпраці з представниками громад та
партнерськими
організаціями
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_22_2/2021_03_22_2.php).
Бібліотекарі Хмельниччини обговорили проєкт Стратегії розвитку
читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва стратегія»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_15_2/2021_03_15_2.php).
В рамках Європейського тижня цифрової грамотності (All Digital Week)
проведено онлайн-зустріч «Електронна трудова книжка: що потрібно знати
керівнику»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_21_5/2021_03_21_5.php),
вебінар для бібліотекарів «Платформа «Дія. Цифрова освіта»: нові можливості
для бібліотек» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_19_8/2021_03_19_8.php),
надано
правові
консультації
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_19_6/2021_03_19_6.php). Бібліотека взяла
участь в онлайн-конференції «Роль бібліотек у цифровій інклюзії»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_18_3/2021_03_18_3.php).
До Всесвітнього дня поезії на платформі ZOOM проведено рандеву з
поетами
Хмельниччини
«Весна
–
пора
поезії
моєї»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_16_3/2021_03_16_3.php),
літературний
вернісаж до 80-річчя з дня народження українського письменника Миколи
Коломійця (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_16_1/2021_03_16_1.php).
Проведено інформаційну годину на платформі Zoom «Туберкульоз в
Україні:
що
треба
знати
кожному»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_17_6/2021_03_17_6.php).
З нагоди 90-ї річниці з часу заснування Хмельницького обласного
академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького та
Міжнародного дня театру в бібліотеці відбулась зустріч з артисткою драми,
провідною майстринею сцени, народною артисткою України Ларисою
Власенко (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_15_1/2021_03_15_1.php).
Під час онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві»
здійснено перегляд та обговорення документальних стрічок «В іншому світі»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_14_8/2021_03_14_8.php)
та
«Булер»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_01_1/2021_03_01_1.php).
В рамках туру-презентації Хмельниччиною відбулася презентація книги
«Справа
Василя
Стуса»
Вахтанга
Кіпіані
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_09_7/2021_03_09_7.php).
До 207-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка відбулась літературна
година
«Доля
жінки
у
творчості
Т.
Г.
Шевченка»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_01_2/2021_03_01_2.php),
презентовано

книжкову
виставку
«Музична
Шевченкіана»
(https://www.facebook.com/vmounbkmua/photos/a.1538037816421958/3482378258
654561/), віртуальну виставку «Твори Т. Г. Шевченка іноземними мовами»
(http://ounb.km.ua/vistavki/tvori_shevch/index.php).
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
Напередодні Дня Національної гвардії України та 28-ї річниці з дня
створення військової частини 3053 Національної гвардії України читачі
відвідали
хмельницьких
нацгвардійців
(https://www.facebook.com/357102041082626/).
Відбулося факультативне заняття з фізики за програмою «Навчаємось в
бібліотеці» (факультатив додаткової освіти) (https://www.facebook.com/357102041082626/).
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
Бібліотека приєдналася до регіональної акції «Березень_читають_всі»
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1319
#gsc.tab=0).
5 березня відбувся майстер-клас по виготовленню листівки «З любов’ю
для
матусь…»
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1312
#gsc.tab=0).
У Арт-холі експонувалася виставка робіт учнів спеціалізованої
загальноосвітньої
школи
№ 27
імені
Дмитра
Іваха
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1308
#gsc.tab=0).
У бібліотеці відбувся Мяу день. Про муркотиків, їхні породи, звички,
вподобання та харчування читачі дізналися від керівника клубу любителів котів
«Оскар»
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1307
#gsc.tab=0).
Фестивалі
У Кам’янець-Подільській центральній міській бібліотеці ім. Костя
Солухи організовано і проведено фестиваль «Поділля Open-2021» у онлайнформаті. В рамках фестивалю відбувся онлайн-конкурс поетів-аматорів
«Поетична весна».
Учениця Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» посіла
ІІ місце у Міжнародному конкурсі молодих виконавців на духових та ударних
інструментах «Wind Stars – 2021» серед учнів мистецьких та спеціалізованих
музичних шкіл, який проходив 4-6 березня 2021 р. у м. Рига (Латвія).
(https://www.kult.km.ua/news/view/631-e).
Учениця Хмельницької дитячої музичної школи № 3 Софія Зульфікар
посіла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі виконавців на струнно-смичкових
інструментах ім. Негоди О. П.
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури

і мистецтва підведено підсумки 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу естрадної
пісні імені Миколи Мозгового (https://www.podillyastar.top/2021/03/21/rezultaty1-go-etapu-vseukrayinskogo-konkursu-estradnoyi-pisni-imeni-mykoly-mozgovogo/)
та обласного відкритого дистанційного конкурсу мистецтв «Кришталева Зірка –
2021»
(https://www.podillyastar.top/2021/03/11/rezultaty-oblasnogo-vidkrytogodystantsijnogo-konkursu-mystetstv-kryshtaleva-zirka-2021/).
Театрально-концертне життя
Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр
імені М. Старицького відзначив 90-річний ювілей (https://www.admkm.gov.ua/?p=92198). Із дотриманням карантинних вимог відбулися прем’єри
вистав «Роксолана», «Очі блакитного собаки», покази казок «Велике жабеня»,
«Дюймовочка та метелик»; комедійної вистави «Як наші діди парубкували»
(https://www.facebook.com/teatrstaritskogo/).
У Хмельницькому обласному академічному театрі ляльок «Дивень»
відбулася прем’єра вистави «Ослик Мафін та Сміттюк» за мотивами твору Ени
Хогарт та вистава «Спогад» режисера Сергія Брижаня (http://kultura.km.ua/).
У Хмельницькому міському монотеатрі «Кут» відбувся показ моновистави «Не промовчи Шевченка у собі...».
У Хмельницькій обласній філармонії пройшли: концерт «Баху 336»;
містична драма-балет «Лісова пісня»; весняний концерт «Заспівай мені, Весно»;
концерт «Співаю, кохаю, вітаю…».
У міському будинку культури м. Кам'янець-Подільський пройшла
музична казка-опера М. Лисенка «Пан Коцький».
У Кам'янець-Подільському будинку культури відбувся концерт
«CLASSIC AND ROCK» Академічного симфонічного оркестру.
У Теофіпольському центрі культури та дозвілля відбувся святковий
концерт «Свято весни», присвячений Міжнародному дню прав жінок та миру. У
концерті взяли участь народні аматорські колективи Центру та учні і викладачі
дитячої музичної школи.
У Славутському міському Палаці культури відбувся дитячий концерт
«Мереживо дитячих талантів…».
Музейна справа
У виставковій залі Кам'янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника діяла виставка робіт в техніці ціанотипія «Місто на плівці.
Сучасність та минуле» (https://www.facebook.com/KPDIMZ/).
У галереї мистецтв відбулося відкриття виставки відомого київського
художника
Дмитра
Коваля
«Таємнича
Україна»
(https://www.facebook.com/KPDIMZ/).
В рамках проєкту «Послухай і створи» проведено майстер-класи по
створенню органайзера для канцелярії (https://www.youtube.com/watch?v=HB918r-D-k),
паперової
ляльки
із
серветок
(https://www.youtube.com/watch?v=oAc4Fa7GMyk),
вітальної
листівки
(https://www.youtube.com/watch?v=-oiETkNPNOY).

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж»
створили «Живу» археологічну лабораторію. Відвідувачі зможуть взяти участь
у реставрації знайдених артефактів (https://suspilne.media/116348-na-hmelniccinistvorili-zivu-arheologicnu-laboratoriu/).
Хмельницький обласний художній музей отримав Диплом за участь у
ювілейному проєкті «Леся Українка: 150 імен», що тривав з 25 лютого по
8 березня у Національному центрі ділового та культурного співробітництва
«Український дім» у м. Київ.
У мистецькій галереї «квARTира» при Хмельницькому обласному
художньому музеї відкрито виставку «Коротко про погоду». 12 березня за
підтримки Посольства Угорщини в Україні відкрито персональний виставковий
проєкт українського художника угорського походження, науковця СтефанаАрпада
Мадяра
«Кольоропреференція.
Колірні
експерименти»
(http://kultura.km.ua/archives/27965).
Виставку картин з фондів музею «Весна, як жінка. Жінка, як весна»
відкрито у Головному управлінні Національної поліції Хмельницької області
(https://www.adm-km.gov.ua/?p=90794).
За допомогою арт-терапії музей знайомив дітей обласної дитячої лікарні з
творчістю Емми Андієвської (https://www.facebook.com/khramhohm/).
Хмельницький обласний літературний музей презентував книги
Ростислава Балеми «Колискова для рим» (https://www.facebook.com/108100717313911/) Альони Радецької «Життєствердні істини», поетичну збірку
Миколи Савчука «Ружа Трояка», посмертну книгу Герася Соколенка «Буде бій
грозовий» з нагоди 101-ї річниці від дня народження поета-романтика.
У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття
виставки «Паперова магія, майстер-клас подільської художниці Оксани
Цимбалюк (https://www.facebook.com/okm.km.ua/).
У рамках Всесвітнього дня письменника члени обласної організації
Національної спілки письменників України зустрілися з читачами
Теофіпольщини.
У літературно-меморіальному музеї Анни Ахматової (Деражнянський
район) відбулася година-пам’яті.
У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) діяла виставка плакатів Нікіти
Тітова «Шлях свободи». Експозиція присвячена українським реаліям від
початку Революції Гідності та війни на Сході України. 9 березня експонувалася
виставка
соціального
плакату
«Шевченко
forever»
(http://ostrovskymuseum.at.ua/).
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва діяла виставка
фотографій Хмельницької обласної організації Національної спілки
фотохудожників
України.
На
виставці
представлені
82
роботи
(https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnyckyy-muzey-studiya-fotomystectvazaproshuye-na-vystavku-robit-oblasnoyi-organizaciyi).
4 березня відбулося відкриття виставки фотографій «МНОЖИНИ»
Вадима Козловського з міста Вінниця (https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnyckyymuzey-studiya-fotomystectva-zaproshuye-na-vystavku-fotografiy-vinnychanyna-

vadyma).
У Музеї історії міста Хмельницького діяла міні-експозиція «Театральні
автографи часу» з нагоди 90-ї річниці заснування Хмельницького театру імені
М. Старицького. В експозиції представлено колекцію програм та афіш, книги,
фото та документи, особисті речі провідних акторів театру.
Міжнародному дню ляльок була присвячена виставка українських
ляльок-мотанок,
ляльок
з
природніх
матеріалів
та
текстилю
(https://www.facebook.com/uamimh/).
Просвітництво. Художня самодіяльність
В Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв відбувся
Десятий обласний дистанційний конкурс виконавців на народних інструментах
«Подільський дивоцвіт». Участь у конкурсі взяли майже 200 юних музикантів з
Хмельницької, Чернівецької, Волинської, Київської, Одеської, Тернопільської,
Луганської,
Полтавської
та
Донецької
областей
(http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2446).
Підведено підсумки II відкритого онлайн-конкурсу автентичного
сольного співу «Співанковий рій», який відбувся 20-22 березня у приміщенні
Хмельницької дитячої музичної школи №2. Організатор конкурсу –
управління культури і туризму Хмельницької міської ради, Хмельницька
дитяча музична школа № 2 та ГО «Відродження традицій Поділля»
(https://www.kult.km.ua/news/view/636-e).
У приміщенні будинку культури міста Славути відбувся обласний оглядконкурс виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
(https://www.adm-km.gov.ua/?p=91687).
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури
і мистецтва підведено підсумки започаткованого обласного відкритого
дистанційного конкурсу хореографії солістів та малих хореографічних форм
«ПА-Поділля». Участь у конкурсі взяли учні мистецьких шкіл, студенти
мистецьких навчальних закладів та аматорських хореографічних колективів
територіальних громад області (https://www.podillyastar.top/2021/03/12/rezultatyoblasnogo-vidkrytogo-dystantsijnogo-konkursu-horeografiyi-solistiv-ta-malyhhoreografichnyh-form-pa-podillya/).
Виставкова діяльність
Учениця Самчиківської дитячої художньої школи народного
декоративно-прикладного мистецтва Поліна Зайшла отримала перемогу у
VI Всеукраїнській онлайн виставці-конкурсі «Талановиті! Наполегливі!
Успішні!» та нагороджена Дипломом I ступеня. На конкурс цьогоріч надійшло
понад 5 тисяч робіт з усієї України.
У виставковій залі Хмельницької міської ради діяла виставка кераміки
«Глина, забарвлена весною» (https://khm.gov.ua/uk/content/charivnyy-svitkeramiky-predstavleno-u-vystavkoviy-zali-miskoyi-rady).
У Ганнопільському сільському Будинку культури Славутської
територіальної громади діяла виставка, присвячена весні та жіноцтву.

Вшанування пам’яті
На фасаді Шепетівського міського будинку культури відкрито
меморіальну дошку Лесі Українки до 150-річчя від дня народження поетеси.
Захід відбувся за участю авторки меморіальної дошки – нетішинської
скульпторки, художниці, лауреатки премії Лесі Українки Світлани ЛеляхБегутової.
Охорона пам’яток
Відділ охорони пам’яток Хмельницького обласного науковометодичного центру культури і мистецтва виготовляє облікову
документацію (паспорти, облікові картки, акти технічного стану, охоронні
договора) на об’єкти культурної спадщини за видом «Мистецтво», зокрема, на
пам’ятники, бюсти, меморіальні дошки Т. Г. Шевченку на Хмельниччині
(https://www.podillyastar.top/2021/03/04/pam-yatkoohoronna-robota-shhodovshanuvannya-pam-yati-t-g-shevchenka-u-hmelnytskij-oblasti/).
Підвищення кваліфікації
В Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся
вебінар «Платформа «Дія. Цифрова освіта»: нові можливості для бібліотек», в
рамках Європейського тижня цифрової грамотності для бібліотечних
працівників області на платформі ZOOM, до якого долучилися близько ста
працівників
бібліотек
області
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_19_8/2021_03_19_8.php).
Відбувся онлайн-семінар «Організація та технологія бібліографічного
обслуговування» для працівників публічних бібліотек області на платформі
Zoom. У заході взяли участь понад 70 учасників, представників центральних,
міських,
сільських
бібліотек
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_17_5/2021_03_17_5.php).
Онлайн-вебінар «Формування професійної компетенції сучасного
бібліотекаря» відбувся для працівників публічних бібліотек області на
платформі Zoom (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_06_1/2021_03_06_1.php).
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