
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за квітень 2021 року) 

В області продовжено дію обмежувальних протиепідемічних заходів до 

30 квітня 2021 року.  

Загальні питання 

Ліквідаторів Чорнобильської аварії вшановували до Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії. Представники влади міста та області поклали квіти 

до пам’ятника «Героям Чорнобиля – пожежникам» 

(https://khm.gov.ua/uk/content/v-hmelnyckomu-vshanuvaly-likvidatoriv-

chornobylskoyi-avariyi). Відбулись зустрічі з ліквідаторами та постраждалими 

від аварії на ЧАЕС (Хмельницька міська рада) 

(https://khm.gov.ua/uk/content/chornobyl-u-serci); з головою Хмельницької 

міської організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль 

України», волонтером, благодійником, головою Хмельницької ради Майдану 

Володимиром Лукіянчуком та ліквідатором аварії на ЧАЕС Іваном Клименком 

(архівний відділ Хмельницької міської ради) 

(https://khm.gov.ua/uk/content/chornobylskyy-pyl-na-roky-osidaye), акції-спомини, 

літературно-художні експедиції, години-реквієми, еко-форуми, години екології, 

уроки-застереження в закладах культури Хмельниччини. 

Бібліотечна справа 

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права на Хмельниччині у 

публічних бібліотеках області на платформах Zoom та Google Meet пройшов 

XV Обласний форум «Книжкова весна на Хмельниччині». Проведено 

презентації книг, авторські зустрічі з лауреатами книжкових премій на базі 

обласних, Віньковецької, Полонської, Ізяславської, Деражнянської, 

Чорноострівської центральних бібліотек об’єднаних громад, Улашанівської 

сільської бібліотеки, обговорення у форматі «круглого столу» за участю 

представників видавництв, музеїв, письменницьких організацій, влади, 

підведення підсумків обласних рейтингів «Книга року» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_15_7/2021_04_15_7.php). 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Право в об’єктиві» 

отримав перемогу у Конкурсі на найактивніший DOCU/КЛУБ-2020 

Департаменту з розвитку Mережі кіноклубів 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_30_2/2021_03_30_2.php); клуб розпочав 

реалізацію проєкту «Бережи довкілля – сортуй сміття». Відбулась онлайн-

дискусія за участю ГО «Ініціативні громадяни Чемеровеччини», представників 

установ та організацій краю, жителів Чемеровецької громади, перегляд 

документальної стрічки «Край електросміття» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_19_1/2021_04_19_1.php). 

До Дня пам’яток історії та культури в бібліотеці відбулися: сторітелінг 
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«Збережемо пам’ятки культурного спадку нації»; презентація книжкової 

виставки «Заповідна Хмельниччина»; перегляд та обговорення документальної 

стрічки «Колір фасаду: синій» (режисер Олексій Радинський) з колекції 

«DocuClub» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_06_1/2021_04_06_1.php). 

Учасники коучингу «Ринок землі: що потрібно знати» отримали 

роз’яснення щодо ключових моментів законодавства щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_30_1/2021_03_30_1.php). 

Відбулася бесіда з елементами тренінгу «Мистецтво бути щасливим» на 

платформі Zoom (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_30_5/2021_03_30_5.php). 

Бібліотека взяла участь у щорічному конкурсі з написання статей до 

онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» «Європейська весна», який був оголошений 

громадською організацією «Вікімедіа Україна» 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_19_2/2021_04_19_2.php). 

Мешканці сіл Полянь, Крупець та Колом’є Крупецької сільської 

територіальної громади, користувачі місцевих бібліотек спілкувалися зі 

спеціалістами з правових питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_24_1/2021_04_24_1.php). 

З нагоди 35-ї річниці Чорнобильської трагедії відбулася година пам’яті 

«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій Землі» на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_04_15_8/2021_04_15_8.php). 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

В рамках обласного форуму «Книжкова весна на Хмельниччині» 

відбулася презентація поетичної збірки молодої поетеси Ольги Ткач «До 

обрію» (https://www.youtube.com/watch?v=jPLbipk_hVg). 

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

У Всесвітній день Землі, читачам – третьокласникам колегіуму ім. 

Володимира Козубняка авторки Анна Дьоміна, Ольга Пінчук та Таніта Маре 

презентували «Дивозбірку для допитливих дітей» 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1331

#gsc.tab=0). 

Відбулася онлайн-зустріч з автором дитячої книги «Мишасько і 

розгардіяш» В’ячеславом Купрієнком 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1327

#gsc.tab=0). 

Фестивалі 

23-30 квітня міжнародний фестиваль моновистав «ВІДЛУННЯ» проходив 

у Хмельницькому в онлайн-форматі 

(https://www.youtube.com/channel/UCRlb8ow_qEs2j_4dyjArGrA). 

Онлайн-фестиваль історичної реконструкції та експериментальної 

археології «Історичний пікнік у Кам’янецькому замку 2021» пройшов в рамках 

відкриття туристичного сезону (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

Учні Старосинявської дитячої музичної школи отримали перемогу в I 
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Міжнародному фестивалі-конкурсі «KRAKOV MIASTO KROLOV» та 

Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Весна-LOVE» 

Республіка Болгарія. 

Учень Старокостянтинівської міської дитячої музичної школи ім. 

М. Кондратюка отримав перемогу у Міжнародному онлайн-конкурсі «Talents 

of the 21 Century», організованому Болгарією. Участь у конкурсі взяли 7,5 тис. 

учасників з різних країн світу. 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького відбулися онлайн-покази вистав: «Очі блакитного 

собаки», «Республіка на колесах», «Свято онлайн»; трагікомедії «Квартет для 

двох»; казки «Пік, Пак, Пок». 

У Хмельницькій обласній філармонії пройшов вечір камерної музики 

онлайн (https://www.youtube.com/watch?v=jhAvBMh-OIc). 

Музейна справа 

У Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику діяла онлайн-виставка робіт конкурсу «Верлібри пастелі», 

присвячена пам’яті Заслуженого художника України, професора КПНУ ім. 

І. Огієнка Бориса Михайловича Негоди (http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-

zaxodi/novini/verl%D1%96bri-pastel%D1%96-/-onlajn-vistavka-konkursnix-

rob%D1%96t.html) та персональна виставка живопису Аврори-Марусі Славіної 

«В лабіринтах часу» (http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-

zaxodi/novini/lab%D1%96rinti-chasu-avrori-maruss%D1%96%D1%97 

slav%D1%96no%D1%97.html). 

23 квітня відбулося офіційне відкриття туристичного сезону 2021 

«Кам’янець ЕКО» онлайн (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

Онлайн-лекція «Кліматичні зміни: від середньовіччя до сьогодні» 

відбулась за участю кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології та 

біологічної освіти Хмельницького національного університету Мар’яна 

Тарасенка (https://www.facebook.com/KPDIMZ/videos/2184710245023024). 

До Міжнародного дня пам’яток і визначних місць, до Дня пам’яток історії 

та культури проведено онлайн-дискусію «Охорона пам’яток минулого», 

онлайн-екскурсії «Подорожуємо рідним містом», відеоекскурсії «В’язниці 

Кам’янця XVI-XVIII ст.» та «Кам’янець-Подільський замок як місце 

розташування арештантської роти/відділення 1859 – 1914» 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WrLuSw7VR4Q&fbclid=IwAR1

nT3iN60gd0VsBZKY2p9K-p73lqHIdgD7eDDqReyiM8YsoDrD4wUNfKz0). 

Проведено також онлайн-години «Україна космічна», «Історичний погляд 

у трагічне минуле» та «Табори смерті». 

В рамках проєкту «Послухай і створи» відбулися майстер-класи «Губка 

Боб квадратні штани» (https://www.youtube.com/watch?v=K5XRn1RnRNQ), 

виготовлення пасхального зайчика 

(https://www.youtube.com/watch?v=lR0o6TAQVhw), яйця у техніці крапанки 
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(https://www.youtube.com/watch?v=jBN1fvp6RzM). 

За збереження культурної спадщини колектив Державного історико-

культурного заповідника «Межибіж» відзначений премією «Скарби землі 

Болохівської» (https://mezhibozh.com/лауреати-премії-скарби-землі-болохі/). 

Туристичний сезон 2021 у заповіднику відкрито онлайн-зустріччю.  

З нагоди Міжнародного дня пам’яток та історичних місць діяла виставка 

«Меджибіж та його пам’ятки» (https://www.facebook.com/Mezhybizh/). 

До Дня космонавтики у Хмельницькому обласному художньому музеї 

експонується виставка «Крізь горизонт подій». В експозиції представлені 

живопис, графіка, скульптура, кераміка, література, філателія, нумізматика з 

фондів художнього та обласного краєзнавчого музеїв, Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки, з приватних колекцій та надані авторами 

творів. Відбулося музичне онлайн-відкриття 

(https://www.youtube.com/watch?v=VoZisltIQ9w). У музеї відбулася онлайн-

екскурсія експозицією «Коротко про погоду» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xa6ajVFymck). 

На зустрічі з дітьми обласної дитячої лікарні творили великодню 

композицію з гіпсових фігурок та розмальовували гіпсові писанки, прикрашали 

Великоднє дерево. 

В рамках проєкту «Музей вдома» співробітники знайомили з творчістю 

художників: Золтана Шолтеса 

(https://www.youtube.com/watch?v=dVsdXXkcMzM), Георгія Верейського 

(https://www.youtube.com/watch?v=gKX8I-iPaF4). В рамках цього проєкту 

співробітники музею знайомили із героями книги «У добра за пазухою» – 

спільного задуму ХОХМ та творчої студії Рибчинських 

(https://www.youtube.com/watch?v=d6194W90BFk). 

У Хмельницькому обласному літературному музеї презентовано нову 

книгу Броніслава Грищука «Ферапонтів монастир» 

(https://www.facebook.com/% -108100717313911/). 

У Городоцькому краєзнавчому музеї експонувалася виставка 

«Українська революція 1917 – 1921 років: регіональний вимір», організатором 

якої є Український інститут національної пам’яті. 

Охорона пам’яток 

Фахівці відділу охорони пам’яток Хмельницького обласного науково-

методичного центру культури і мистецтва провели пам’яткоохоронні 

обстеження на території підземель пам’ятки архітектури національного 

значення – комплексу споруд оборонної башти ХVI століття та 

Домініканського кляштора ХVII століття у Старокостянтинові. 

Підвищення кваліфікації 

21-23 квітня 2021 року в Кам’янець-Подільському коледжі культури і 

мистецтв відбувся триденний тематичний семінар для керівників клубних 

закладів, які працюють без фахової освіти, на тему «Культурний менеджмент у 

контексті сучасних соціокультурних перетворень. Організація роботи клубного 
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https://www.youtube.com/watch?v=gKX8I-iPaF4
https://www.youtube.com/watch?v=d6194W90BFk
https://www.facebook.com/%25%20-108100717313911/


закладу в умовах реформування адміністративно-територіального устрою 

України» (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2462). 

1 квітня Хмельницькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою проведено онлайн-тренінг «Бібліотека нового покоління: 

інноваційні форми роботи» для працівників публічних бібліотек Ізяславської, 

Плужненської, Сахновецької територіальних громад 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_03_24_1/2021_03_24_1.php). 

 

 

Підготувала 

завідуюча сектором регіональної і правової інформації  

Філіпенко З. В. 

тел. (096) 409 27 68 
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