
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за вересень 2021 року) 

Всі заклади культури області з 23 вересня працюють з карантинними 

обмеженнями відповідно до обмежень «жовтої» зони. 

 

Загальні питання 

Хмельницьку міську премію імені Михайла Якимовича Орловського 

(діяча українського національного відродження, видатного краєзнавця Поділля) 

у галузі історико-краєзнавчих досліджень присуджено члену Національної 

спілки краєзнавців України, заступнику директора з питань охорони культурної 

спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і 

мистецтва Шпаковському Сергію Михайловичу 

(https://khm.gov.ua/uk/content/prysudzheno-misku-premiyu-u-galuzi-

krayeznavchyh-doslidzhen-1). 

Хмельницьку міську премію імені Богдана Хмельницького в галузі 

історії, культури і мистецтва у 2021 році присуджено у галузі літературної 

діяльності, популяризації української мови Саліпі Ользі Ігорівні – 

письменниці, члену Національної спілки письменників України за 

популяризацію української мови та літератури; романи «Оля», «Будинок на 

Аптекарській», «Зламані речі», літературно-художнє видання «Теплі історії про 

кохання» (https://khm.gov.ua/uk/content/vyznacheno-laureativ-premiyi-imeni-

bogdana-hmelnyckogo-2021-roku). 

В прес-центрі Кам’янець-Подільської міської ради письменник, 

художник, автор серії розмальовок, оповідань, повістей, казок й легенд для 

дітей Сергій Бондар презентував книгу «Намисто майстрів». Це казка-путівник 

для дітей про майстрів та їх майстерні. Дитяча книжка тісно пов’язана з 

проєктом «Майстерня щастя». Цей проєкт, організований кам’янецькими 

волонтерами і ремісниками, спрямований на розвиток культурного та 

ремісницького дозвілля дітей. Основою для проєкту став грант від 

Українського культурного фонду, а також залучені кошти партнерських 

організацій і пересічних громадян. В межах проєкту кам’янецькі майстри 

провели майже 50 майстер-класів. 

У смт Чемерівці Чемеровецької територіальної селищної громади 

відповідно до рішення сьомої сесії VIII скликання № 2 – 7/2021 від 28.05.2021 

року створено Чемеровецьку школу мистецтв після ліквідації музичної, 

художньої шкіл та будинку школяра. Школа працюватиме за трьома 

напрямками: музично-інструментальний, образотворчий та хореографічний. 

У Гвардійській сільській територіальній громаді відповідно до рішення 

дванадцятої сесії VIII скликання № 106 від 09 липня 2021 року створено 

комунальний заклад «Гвардійська дитяча школа мистецтв» Гвардійської 

сільської ради. 
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Бібліотечна справа 

До Всеукраїнського дня бібліотек в області пройшов цикл заходів, а 

саме: зустріч з хмельницьким письменником Ю. Даценко 

(Старокостянтинівська ЦБ); зустріч з хмельницькою письменницею О. Саліпою 

(ЦБ Чорноострівської селищної ради).  

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

У бібліотеці проходив місячник першокурсника «Бібліотек@: ключ до 

пізнання світу!» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_14_8/2021_09_14_8.php). 

Відбувся XIII Форум бібліотекарів Хмельниччини «Бібліотека – твоя 

точка опори» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_24_1/2021_09_24_1.pdf). 

Відбулися обласні урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та 

120-річчя з часу заснування Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_30_2/2021_09_30_2.php). 

Відбулася науково-практична конференція «Хмельницька ОУНБ в 

інформаційному просторі України: історія і сьогодення» (до 120-річчя з часу 

заснування бібліотеки). Участь у конференції на платформі ZOOM взяли 110 

фахівців із Національних, обласних, публічних, вузівських бібліотек, 

представники обласних закладів культури, науковці, краєзнавці 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_30_1/2021_09_30_1.php). 

В рамках фестивалю TRANSLATORIUM та напередодні Всесвітнього дня 

перекладача відбувся міжнародний воркшоп: поетки-перекладачки з України та 

Литви, які обмінялись поезіями і перекладали тексти одна одної 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_04_5/2021_10_04_5.php). 

Пройшла пізнавальна бесіда для учасників клубу з вдосконалення навичок 

польської мови, яку провела волонтерка з Польщі, магістерка філології Данута 

Сов’яр (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_27_1/2021_09_27_1.php). 

Відбулася година історичної правди «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» до 

80-річчя трагедії Бабиного Яру за участю менеджерки Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт» Галини Гільберг, письменника Миколи 

Коваля, скрипаля-віртуоза Юрія Чумака та членів обласної ради організації 

ветеранів (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_24_5/2021_09_24_5.php). 

Мешканці Ямпільської селищної територіальної громади, користувачі 

місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_23_3/2021_09_23_3.php). 

Відбувся День спеціаліста на тему «Професія психолога: людина в чужій 

голові» для студентів Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії 

управління персоналом за спеціальністю «Психологія». У заході взяла участь 

кандидатка психологічних наук, доцентка Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту, практикуюча психологиня Тетяна 

Матвійчук (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_14_7/2021_09_14_7.php). 

Відбулися «Польські народові читання у бібліотеці». Захід організовано 

спільно з ГО «Центр слов’янських мов та культур». Літературну естафету 

прийнято від «Narodowe Czytanie» («Народові читання») – щорічної ініціативи 

у Республіці Польща, за участю аташе Генерального Консульства РП у Вінниці 
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пан Адріан Броварчик 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_06_3/2021_09_06_3.php).  

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 
Відбулося відкриття п’ятого літературно-перекладацького фестивалю 

TRANSLATORIUM. Ювілейний фестиваль присвячений художньому 

перекладу. Учасники фесту – перекладачі, літератори, видавці та митці з різних 

міст України та з-за кордону (https://www.youtube.com/watch?v=mJZX-zih8vo). 

Відбулася година пам’яті «Бабин Яр: історія та долі» до 80-х роковин 

трагедії Бабиного Яру (https://www.facebook.com/-357102041082626/). 

Відбувся еко-майстер-клас «Вересові фантазії». Креатив-майстерня відділу 

мистецтв бібліотеки запропонувала школярам колегіуму № 16 долучитися до 

творчого процесу створення оригінального і неповторного декору.  

 

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

Відбулася флеш-акція до Міжнародного дня миру 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1383

#gsc.tab=0). 

Відбулося засідання кіноклубу Docudays UA «Правовий компас». 

Учасники засідання переглянули документальну стрічку «Готель-22» 

американської режисерки Елізабет Ло 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1384

#gsc.tab=0). 

В рамках Хмельницького міського літературного фестивалю «Слово єднає 

– 2021» у бібліотеці відбулася прем’єра друкованого видання та аудіоверсії 

книги «Про Царицю Громовицю і Кропив’яного Короля» за участю авторки 

Оксани Радушинської, акторів звукозапису, творців ілюстрацій та мелодій до 

казки – Олени Янчук та Івана Пустового 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1385

#gsc.tab=0). 

В рамках Національного проєкту «Місто професій» бібліотека 

презентувала свою роботу для жителів Хмельницького 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1378

#gsc.tab=0). 

 

У Старокостянтинівській міській бібліотеці для дорослих відбулася 

зустріч з поеткою Оксаною Скоц. 

У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці відбулася 

презентація книги «Дух їхнього часу або Проскурів неофіційний», упорядники: 

лауреат міської краєзнавчої премії ім. М. Орловського, археолог Володимир 

Захар’єв і його колега Віталій Свінц. У книзі крім текстів опубліковані майже 

сотня кольорових ілюстрацій, фрагментів історичної мапи рубежу XIX – XX 

століть. 

У Бедриковецькій сільській бібліотеці Городоцької територіальної 

громади відбулася презентація книги Петра Ямборка «Бедриківці і Новосілка в 
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дзеркалах минувшини і сьогодення». Книга вміщує 400 сторінок зі світлинами 

від найдавніших часів до сьогодення. 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького з 29 вересня працювала всеукраїнська театральна 

лабораторія молодіжної режисури «С.Т.Р.У.М», в якій взяли участь молоді 

українські режисери, що змагалися у творчому конкурсі за право поставити 

свою виставу для підлітків на сцені театру.  

Відбулася прем’єра драми «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» за 

мотивами твору М. Старицького. Цю постановку хмельницькі театрали 

представили на міжнародному фестивалі «Мельпомена Таврії» в Херсоні. 

Відбулися покази: жарту «Як наші діди парубкували» за п’єсою 

В. Канівця; музичної комедії «За двома зайцями» за мотивами твору 

М. Старицького; романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за мотивами 

твору Б. Шоу; невигаданої історії «Дитина в дарунок» за мотивами твору 

М. Лисак; соціальної драми «Кайдаші» за повістю І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я»; хореографічної вистави «Чаклунка» за мотивами казки 

«Спляча красуня»; музичної комедії «Ханума» за мотивами комедії 

грузинського драматурга А. Цагарелі; музичної комедії «Собака на сіні» за 

п’єсою іспанського драматурга Лопе де Вега. 

У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

відбулися покази дитячих вистав: «Пан Коцький», «Котигорошко», 

«Солом’яний бичок» та прем’єра вистави «Теремок». 

В Хмельницькій обласній філармонії відбулося відкриття 83 

концертного сезону концертом Академічного симфонічного оркестру «20 років 

вишуканості та краси», який приурочений 20-річчю створення оркестру. 

Відбувся концерт, приурочений до Міжнародного дня музики за участю 

юної скрипальки Зульфікар Софії. 

 

Гастролі 
В рамках Всеукраїнського гастрольного туру з нагоди 30-річчя 

Незалежності України Хмельницький відвідав Національний заслужений 

академічний симфонічний оркестр України. Також м. Хмельницький відвідала 

Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди з 

концертом «Пісенна Україна». Концерти відбулися в Хмельницькій обласній 

філармонії. 

 

Фестивалі 

У м. Хмельницький вп’яте відбувся літературний фестиваль «Слово єднає 

– 2021», який проходив з 13 до 25 вересня. Мистецька подія зібрала літераторів 

з Хмельниччини та гостей з різних куточків України. В рамках фестивалю 

відбулися літературні читання та презентації книг, альманахів «Медобори –17», 

«Південний Буг», зустрічі місцевих авторів та митців з інших регіонів з 

читачами, кластер новинок – 2020 за програмою «#Щодня читай українською»; 



акція «Збери книги для дитячої лікарні»; «Фестиваль на колесах» (поїздки до 

бібліотек громади); літературний марафон у філіях ЦБС; мистецькі проєкти, 

презентації ретророманів про Хмельницький Ольги Саліпи та Юрія Даценка; 

автограф-сесії спеціальних гостей, квест «Зашифроване місто: знайди таємний 

код»; виставки книг та інші заходи. 

В сквері ім. Т. Шевченка 25 вересня відбулося вручення його учасникам 

почесних грамот та відзнак.  

У Меджибізькій територіальній громаді пройшов третій осінній 

пісенний фестиваль «Об’єднала нас любов до пісні». В рамках фестивалю 

проведено конкурси фотозон «Гарбузова парочка Семен та Одарочка», 

коровайниць, дитячої ярмарки, виставки умільців. 

У Кам’янці-Подільському 11 вересня відбулося урочисте відкриття 

І Хмельницького кінофестивалю. Започатковано кінофестиваль з метою 

популяризації українського кіно, підтримки молодих діячів у сфері 

кінематографії і розвитку кіноіндустрії в Україні, а також популяризації 

унікальних локацій Хмельницької області серед кінематографічної спільноти 

України та світу. Червоною доріжкою кінофестивалю пройшли як відомі 

українські актори, продюсери, сценаристи та режисери, так і талановита молодь 

в сфері українського кіно. Також на відкриття завітали голова Держкіно 

України Марина Кудерчук, народні депутати, представники обласної влади та 

інші поважні гості. Загалом для участі у кінофестивалі було надіслано 170 

робіт. З них відібрано 15 короткометражних фільмів, 5 повнометражних 

фільмів, 9 кінострічок, знятих на території Хмельниччини.  

Протягом конкурсних днів, переглянуто 30 найкращих фільмів. Покази 

пройшли в кінотеатрах Кам’янця-Подільського і Хмельницького, покази просто 

неба в Красилові та Шепетівці, цікаві і змістовні майстер-класи та семінари за 

участю справжніх професіоналів своєї справи.  

В театрі ім. М. Старицького 13 вересня відбулася церемонія закриття 

І Хмельницького кінофестивалю та нагороджено переможців. Переможці 

отримали дипломи та грошові винагороди. Окрім кінопоказів в межах 

фестивалю відбудуться панельні дискусії та воркшопи від Ярослава 

Войцешека, Поліни Толмачової, Ольги Сторожук, Олександра Недбаєва та 

Ukrainian Film School. 

Організатори фестивалю – Хмельницька обласна державна адміністрація, 

громадська організація «Хмельницька кінокомісія» та Державне агентство 

України з питань кіно (https://www.facebook.com/admkm.gov.ua/). 

 

Музейна справа 

В Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» в 

рамках Міжнародних днів кави та музики відбулася акція «Прийди на виставку, 

послухай музику та випий кави». 

В конференц-залі заповідника відбулося відкриття виставки-концерту 

філософа-гуманіста, поета, музиканта, художника Шрі Чинмоя під назвою 

«Фонтан-Мистецтво». 

У НІАЗ «Кам’янець» пройшли Дні європейської спадщини. Заповідник 

https://www.facebook.com/admkm.gov.ua/


долучився до проведення заходів про маловідомі пам’ятки, щоб привернути 

увагу громадськості до їх історичної та архітектурної цінності 

(https://www.facebook.com/niaz.kamenec). 

Хмельницький обласний літературний музей відвідали гості з Рівного – 

поетеса, перекладачка, бардеса, заступниця голови Рівненської обласної 

організації НСПУ Валентина Люліч і поет, музикант, учитель Юрій Матвійчук. 

Вони познайомили хмельницьких письменників, бібліотекарів, працівників 

обласного літературного музею з новим творчим проєктом «Словоспів», котрий 

набирає значної популярності на теренах їхньої області.  

Музей, під час святкування Дня міста та в рамках міського літературного 

фестивалю «Слово єднає – 2021», відвідали журналіст, редактор, перекладач, 

громадський діяч і видавець Сергій Пантюк, який родом із села Сокілець 

Дунаєвецького району (сьогодні проживає у м. Київ) із дружиною – відомою 

науковицею, журналісткою, перекладачкою, громадською діячкою Тетяною 

Шептицькою, а також головний редактор всеукраїнської газети письменників 

України Сергій Куліда із дружиною Тамарою Петрівною – журналісткою. Вони 

презентували спеціальний випуск «Літературної України», присвячений 

творчості письменників Хмельниччини.  

Також музей долучився до літературного квесту «Зашифроване місто: 

знайди таємний код», який проходив в рамках міського літературного 

фестивалю. 

Відбулося засідання «Літературної студії» за участю молодих поетів-

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

З нагоди святкування 590-річчя Хмельницького до Хмельницького 

обласного художнього музею з арт-лекторієм завітав київський митець – 

Антон Логов (Anton Logov). В рамках спілкування з гостями ХОХМ художник, 

скульптор та інсталятор Логов розповів про своє творче становлення, 

пріоритетні медіа та актуальні мистецькі проєкти. 

В музеї відбулась мистецька презентація книги Катерини Липи «Слуги 

яструба та лілей: повернення» (видавництво «Laurus2, Київ). На подію особисто 

завітала авторка видання Катерина Липа, яка є письменницею, науковицею, 

мистецтвознавицею, історикинею архітектури та Поліна Лаврова, директорка 

видавництва. Авторка представила гостям заходу літературну новинку – 

історичний роман «Слуги яструба та лілей: повернення». 

Відбувся акустичний вечір авторських треків Yana Svoya 

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

Продовжується реалізація фб-проєкту до виставки СОНЦЕСЯЙНІ в 

ХОХМ: щоп’ятниці ми говоримо про родину легендарних митців Алли 

Горської (1929 – 1970) та Віктора Зарецького (1925 – 1990). 

Науковцями Хмельницького обласного краєзнавчого музею був 

проведений урок-спогад на тему «Голокост: трагедія, історія, пам’ять». 

У музеї проведено ряд заходів з нагоди 590-річчя нашого міста та 84-ї 

річниці утворення Хмельницької області. 

Відбулась презентація нового науково-пізнавального видання «Кам’яний 

вік у головоломках» Неллі Мальованої – завідувача відділу природи. Захід 

https://www.facebook.com/niaz.kamenec
https://www.facebook.com/%20-108100717313911/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXETpmH0jhT3Wcuw6WJi_ogWIez61cpzfW7vNiee1uYXdMLPJ4ZHBK0Xg_2AxbjO8TG4pjxAWsKS0mm3MrXPOZ-WJtTBQHCfY93fu13NK0SlAf2tKlIMQTZHh0rQ3bn1akSCtKnuLzKOOQ3O4rhehQy&__tn__=*NK-R
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відбувся у формі квесту за активної участі потенційних читачів – школярів 

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

У виставковій залі Хмельницького музею-студії фотомистецтва діяла 

пересувна виставка освітнього проєкту «Наука – це вона». Дана експозиція є 

частиною освітнього арт-проєкту «Наука – це вона», який було ініційовано 

STEM is FEM за підтримки міжнародних організацій ООН Жінки в Україні та 

Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), в рамках кампанії UN Women 

«Покоління рівності», що закликає до інновацій і змін задля досягнення 

рівноправ’я. На виставці представлено 12 портретів непересічних українок, що 

суттєво вплинули на розвиток світової та вітчизняної науки 

(https://khm.gov.ua/uk/content/vystavku-nauka-ce-vona-predstavleno-u-

hmelnyckomu-muzeyi-studiyi-fotomystectva). 

У Музеї пропаганди (м. Шепетівка) експонувалася персональна виставка 

художника Михайла Сорокіна «Живопис UA». На виставці були представлені 

роботи місцевого художника, виконані у жанрах живопису. 

Відбулася презентація роману хмельницького письменника Юрія Даценка 

«І стало світло…» з циклу «Історії провінційного хірурга». 

В музеї експонувалася виставка «Перерваний урок» та «Проти Голіафа», 

яка розповідає про життєвий шлях, обставини арешту та розстріл педагогів, які 

були знищені комуністичним режимом протягом 1937 – 1941 років.  

У краєзнавчому відділі музею відбулось вшанування загиблого в зоні 

проведення ООС земляка, капітана Слободяна Олександра Івановича, 

командира взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з позивним 

«Ясний». 

Відбувся навчально-практичний семінар для музейників «Сучасний музей 

та його роль у суспільстві як інституції пам’яті». Захід був організований та 

проведений спільно з Українським інститутом національної пам’яті та за 

підтримки Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей 

та релігій Хмельницької ОДА. У семінарі взяли участь музейники з 11 областей 

України: Київщини, Вінниччини, Черкащини, Полтавщини, Харківщини, 

Одещини, Івано-Франківщини, Львівщини та Хмельниччини 

(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/). 

У Славутському історичному музеї експонувалася виставка ікон, 

написаних на ящиках з-під набоїв. Відкриття виставки приурочене до Дня 

міста. Автори ікон – київські художники, чоловік та дружина – Софія 

Атлантова й Олександр Клименко. Основна ідея проєкту – перетворення смерті 

на життя, війни – на любов.  

30 вересня створено Малієвецький обласний історико-культурний 

музей у палаці Орловських. 

В рамках проєкту ребрендингу народного музею історії села Чабанівки 

(Староушицька ТГ) було проведено реставраційно-консерваційні та 

оновлювальні роботи над унікальним муралом в рамках гранту Українського 

культурного фонду в програмі «Культура. Туризм. Регіони». Виконав їх сам 

автор фресок Володимир Лашко.  

 

https://www.facebook.com/okm.km.ua/
https://khm.gov.ua/uk/content/vystavku-nauka-ce-vona-predstavleno-u-hmelnyckomu-muzeyi-studiyi-fotomystectva
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https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZW3-j_z59uF4x04Sq1PPrO9rC2VUS4mRESaCsIzvjNqv5JhWd2PhMAlO5IH4SOHmFA3DHOHVbclW8bClVQ4sTL--zNAoPR_2A2zt92t69FY9re7oKC_GpJU9QWL7urzu5s8VXtMlfh15R4VTTJpPNYe&__tn__=kK-R
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Просвітництво. Художня самодіяльність 

У Теофіпольській територіальній громаді (с. Новоставці) відбулося 

свято «Її величність – Картопля». У програмі свята була представлена виставка 

народної творчості, фото-експрес «Моє село – краплиночка на карті», конкурс 

«Картопля велетень», майстер-клас для дітей із оформлення імбирного печива. 

 

Туризм 

У Білогірській територіальній громаді презентовано туристичний 

маршрут «Білогір’я – Тростянка», ініційований благодійним фондом 

«Калиновий шлях» в особі Миколи Хоменка, за підтримки відділу освіти, 

туризму, молоді й спорту, центру культури і дозвілля Білогірської селищної 

ради. 

 

Вшанування пам’яті 

У Старокостянтинові на будівлі міжшкільного навчально-виховного 

комбінату відкрито меморіальну дошку відомому українському актору, 

театральному режисеру, видатному земляку Володимиру Голоті. 

 

Нематеріальна спадщина 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва з 15 по 30 вересня вперше пройшов обласний огляд-презентація 

елементів нематеріальної культурної спадщини «Скарби народу». У презентації 

взяли участь 9 територіальних громад нашої області. Огляд-презентація 

пройшла з метою збереження, відродження й подальшого розвитку 

нематеріальної культурної спадщини, виявлення справжніх носіїв народних 

традицій, їх творців та зберігачів передачі самобутніх зразків народної 

творчості в усіх її проявах прийдешнім поколінням; залучення до ідентифікації 

елементів нематеріальної культурної спадщини різноманітних груп населення 

також створення місцевих переліків та поповнення обласного переліку 

нематеріальної культурної спадщини, та популяризації народних традицій, 

формування культурного простору області. 

Працівники ХОНМЦКіМ провели виїзний семінар з питань нематеріальної 

культурної спадщини для колег з Гуменецької територіальної громади 

(https://honmccm.com.ua/seminar-z-pytan-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchyny-

dlia-koleh-z-humenetskoi-terytorialnoi-hromady/). 

17 та 20 вересня 2021 року співробітники Хмельницького обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтва спільно з 

представниками Кам’янець-Подільської міської об’єднаної територіальної 

громади, Орининської та Староушицької ОТГ обстежили пам’ятки та об’єкти 

культурної спадщини за видами «Історія», «Архітектура». Також до огляду 

технічного стану пам’яток та об’єктів за видом «Історія братських могил жертв 

Голокосту» приєднався волонтер Хмельницького благодійного фонду «Хесед 

Бешт» (https://honmccm.com.ua/pam-iatkookhoronna-robota-z-pam-iatkamy-ta-ob-

iektamy-istorii-arkhitektury-u-kam-ianets-podilskij-miskij-ob-iednanij-terytorialnij-

hromadi-orynynskij-ta-staroushytskij-oth/). 
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Фахівці ХОНМЦКіМ спільно з фахівцями Теофіпольської селищної ради 

провели огляд технічного стану пам’яток історії та архітектури у 

Теофіпольській селищній громаді (https://honmccm.com.ua/pam-iatkookhoronna-

robota-u-teofipolskij-th/). 

 

Підвищення кваліфікації 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва відбувся обласний пленер викладачів мистецьких шкіл 

«Архітектурний скетч Хмельницького», присвячений Дню міста. Під час 

проведення пленеру кожен з викладачів мав змогу обрати ракурс для власної 

замальовки, попередньо ознайомившись з усіма архітектурними пам’ятками 

(https://honmccm.com.ua/oblasnyj-plener-vykladachiv-mystetskykh-shkil-

arkhitekturnyj-sketch-khmelnytskoho/). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: обласну нараду з питань інвентаризації та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини. В нараді взяли участь 35 

осіб, які опікуються даним питанням у своїх територіальних громадах 

(https://honmccm.com.ua/oblasna-narada-z-pytan-inventaryzatsii-ta-populiaryzatsii-

nematerialnoi-kulturnoi-spadshchyny/); обласний семінар директорів ЦКДМ, 

міських будинків культури, базових Будинків культури територіальних громад 

області на тему «Менеджмент креативних культурних індустрій». У семінарі 

взяли участь 42 директори з міст та територіальних громад області 

(https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-oblasnyj-seminar-dyrektoriv-tskdm-mbk-

bazovykh-bk-th-oblasti/); нараду директорів закладів культури і мистецтва та 

мистецьких шкіл області (https://honmccm.com.ua/v-konstruktyvnomu-dialozi/); 

майстер-клас для звукооператорів закладів культури області. У майтер-класі 

взяли участь 22 звукооператори та звукорежисери з клубних закладів і 

мистецьких шкіл області (https://honmccm.com.ua/majster-klas-dlia-

zvukooperatoriv-zakladiv-kultury-oblasti/). 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека провела 

бібліодень для працівників сільських бібліотек територіальних громад на тему 

«Сільська бібліотека – центр громади: сучасне бачення». До вебінару на 

платформі Zoom долучилися 100 учасників 

(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_09_17_2/2021_09_17_2.php). 

 

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