Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за жовтень 2021 року)
Всі заклади культури області з 30 жовтня працюють відповідно до
обмежень
«червоної»
зони
(https://www.dsns.gov.ua/files/2021/10/28/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2041.pdf).
Загальні питання
У населених пунктах області відбулися урочистості, присвячені Дню
захисників і захисниць України, а також церемонії покладання квітів до
пам’ятників та місць поховань захисників України; поминальні панахиди за
загиблими героями на російсько-українській війні; виставка військової,
поліцейської та пожежно-рятувальної техніки, смолоскипна хода (м. Нетішин).
Студенти Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і
мистецтв взяли участь в онлайн-естафеті єдності до Дня українського козацтва
(свято Покрови) та Дня захисників і захисниць України «Ми – нащадки козацької
слави», яка відбулася за ініціативи науково-методичного центру вищої та
фахової передвищої освіти (http://kpkkim.km.ua/index.php?newsid=2628).
У смт Чемерівці відбулася презентація літературно-мистецької збірки
музичних творів самодіяльного композитора Михайла Кундиса «Краю мій,
лелечий», написаних на слова українських поетів.
Цьогоріч на свято Покрови Пресвятої Богородиці Хмельницькому
міському товариству української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта»
виповнилося 30 років. З цієї нагоди в світлиці Народного дому зібралися друзі
«Просвіти». Говорили про здобутки, згадували яскраві події минулого,
пророблену
роботу,
окреслювали
цілі
на
майбутнє
(https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnycka-prosvita-svyatkuye-30-richnyy-yuviley).
В Летичівському Будинку культури відбулася історико-краєзнавча
конференція «Славетна Старосинявщина: погляд крізь роки» (у форматі
круглого столу). Організаторами заходу були: Хмельницька обласна організація
Національної спілки краєзнавців України, селищна рада, територіальна
організація Національної спілки краєзнавців України.
Бібліотечна справа
До Дня захисників і захисниць України у бібліотеках області відбулася
низка заходів: зустрічі з учасниками АТО/ООС «Захисник України – гордість
народу»
(Хмельницька
ОУНБ
–
http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_13_3/2021_10_13_3.php), «Україна у моєму
серці» (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_12_6/2021_10_12_6.php), засідання
кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» «Незламні захисники України»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_12_2/2021_10_12_2.php),
патріотична
година
«Ми
роду
козацького
діти»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_08_3/2021_10_08_3.php);
історичний

екскурс «Вас завжди пам’ятає Україна: за вірність їй, правдивість і добро» та
патріотична екскурсія до Хмельницького батальйону НГУ (Хмельницька ОБЮ –
https://www.facebook.com/ -357102041082626), козацькі забави (Хмельницька
ОДБ
–
https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1395
#gsc.tab=0); історична година «Від козаків до кіборгів» (Хмельницька
центральна
публічна
бібліотека
–
https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=
2560); відеоперегляд «Всі ті, що поклали життя» (бібліотека-філія № 10
Хмельницької МЦБС); час спілкування «Честь і слава воїнам» (бібліотека-філія
№ 14 Хмельницької МЦБС); історичний віраж «Ми козацького роду»
(бібліотека-філія № 3 Хмельницької МЦБС); патріотична вітальня «З відданістю
Україні
в
серці»
(бібліотека-філія
№7
Хмельницької
МЦБС)
(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id
=2563); патріотична година «Відважний український воїн – нащадок славних
козаків» (бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС); book-скрипт «Де
українець, там і подвиг» (Чемеровецька ЦБ); патріотична естафета «Я маю право
Україну восхвалять, боротися за неї і за честь стоять!» (Теофіпольська ЦБ).
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
До Дня вигнання нацистських окупантів з України проведено історичний
урок «Біля святого вічного вогню вклонімось визволителям доземно»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_28_4/2021_10_28_4.php).
В рамках Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності –
2021 відбулася онлайн-зустріч «Емоційний інтелект та публічні виступи» на
платформі
ZOOM
для
студентської
молоді
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_26_1/2021_10_26_1.php)
та
онлайнспілкування «Цей не/безпечний Інтернет» на платформі ZOOM для
користувачів
публічних
бібліотек
області
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_25_3/2021_10_25_2.php).
Мешканці Гвардійської сільської територіальної громади, користувачі
місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_28_3/2021_10_28_3.php).
До 175-ї річниці перебування Тараса Григоровича Шевченка на Поділлі і
Волині в бібліотеці відбулися краєзнавчі читання «Тарас Шевченко і Поділля»
на
платформі
ZOOM
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_27_8/2021_10_27_8.php).
В рамках місячника першокурсника відбулась дискусія до Європейського
дня боротьби з торгівлею людьми «Це може трапитись з кожним»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_19_5/2021_10_19_5.php).
У бібліотеці відбувся творчий вечір «Музика в каміні: архітектурні
перлини Поділля, України та Європи». На захід завітали художники, краєзнавці,
фахівці музейної справи, поети, мистецтвознавці, музиканти, модельєри
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_08_2/2021_10_08_2.php).
До Дня юриста проведено сторітелінг «Професія «юрист»: плюси і

мінуси»
за
участю
фахівців
юриспруденції
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_08_1/2021_10_08_1.php).
В
рамках
літературно-перекладацького
фестивалю
TRANSLATORIUM в бібліотеці відбулася спільнодія – учасники грали нову
настільну гру «ПереклаДійсність» від ініціативи «Перекладачі в дії»
(http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_04_6/2021_10_04_6.php).
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
Проведено соціальний діалог про соціальне насильство з лідерами ради
учнівського самоврядування шкіл міста.
Відбувся науковий форум у форматі круглого столу «Козацтво в
українському державотворенні», приурочений святу Покрови Пресвятої
Богородиці Діви Марії, дню заснування Української повстанської армії, Дню
Українського козацтва, Дню захисників і захисниць України. Організатори
форуму: обласна бібліотека для юнацтва, Рада старійшин організацій
Українського козацтва; Козацька академія Генерального штабу ОРЗУК; Спілка
патріотичних козацьких та громадських організацій; Університет третього віку
«Справи Кольпінга»; Фонд сприяння розвитку та впровадження новітніх
технологій. Участь у заході взяли науковці з Хмельницького та Києва,
представники вузів, музейних установ, військових частин.
На базі бібліотеки відбулося відкриття літературно-перекладацького
фестивалю TRANSLATORIUM (https://www.facebook.com/ -357102041082626/).
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
У бібліотеці відбувся Регіональний Фан-Fest, який об’єднав книгоманів
та сучасних авторів. На захід завітали: львівська письменниця Любов Відута та
Оксана Ратушняк з Тернополя. Хмельниччину представляли творці художнього
слова – Оксана Радушинська, Ольга Саліпа та Юрій Даценко (https://www.admkm.gov.ua/?p=103410).
Спільно з Центром професійного розвитку педагогічних працівників та
працівниками ювенальної превенції ГУНП в Хмельницькій області
започатковано
новий
проєкт
«Світ
без
насильства»
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1397
#gsc.tab=0).
У мистецькій вітальні відбулося відкриття виставки робіт Михайла
Андрійчука
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1394
#gsc.tab=0).
В арт-холі бібліотеки експонувалася виставка робіт «Лабіринтами
казок»
вихованців
Хмельницької
дитячої
школи
мистецтв
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1392
#gsc.tab=0).
День музики відзначили в бібліотеці. Секрети музичного мистецтва
розкривала психолог, арт- та муз-терапевт, викладачка Хмельницького
музичного
коледжу
імені
Владислава
Заремби
Юлія
Шнурова

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1391
#gsc.tab=0).
У бібліотеці с. Косогірка Ярмолинецької селищної ради відбувся захід
«Краєзнавча імпреза героїки Поділля – Маурицій Гославський», присвячений
земляку, відомому польському поету Маурицію Гославському – уродженцю
с. Фрампіль (нині Косогірка). Присутні поклали квіти до меморіальної дошки
поета та вшанували пам’ять поета хвилиною мовчання.
Театрально-концертне життя
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького відбулися покази: вистави на реальних подіях
«Дитина в дарунок» за п’єсою М. Лисака; романтичної комедії «Одруження поанглійськи» за мотивами твору Б. Шоу; жарту «Як наші діди парубкували» за
п’єсою В. Канівця; драми «Украдене щастя» за мотивами твору І. Франка; казки
«Пік, Пак, Пок» за мотивами казки «Троє поросят»; драми «Ой не ходи, Грицю,
та й на вечорниці» за мотивами твору М. Старицького; казки «Дюймовочка та
метелик» за мотивами твору А. Яблонської; комедії «Божевільна ніч або № 13»
за мотивами твору Р. Куні.
Відбулося відкриття фотовиставки «Балет» в рамках творчої лабораторії
«Фото-театр» при театрі ім. Старицького. На виставці експонувалися 20 світлин
трьох авторів: Сергія Аніськова (м. Хмельницький); Віри Єрифи (м. Кривий Ріг);
Олександра Майорова (м. Кропивницький).
Відбувся концерт «Музика перевірена часом».
У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень»
відбулися покази дитячих вистав: «Казка-ланцюжок»; «Маленька чарівниця»;
«Пригоди поросят»; «Страшко»; «Красуня та чудовисько»; «Дюймовочка»;
«Русалонька»; «Бабусина пригода»; «Гусеня»; «Любов трьох апельсинів».
У Хмельницькій обласній філармонії відбувся концерт «Музика
Карпатського краю» артистів Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри
Маланюк за участю ансамблю Народної Музики «Бревіс» та дуету бандуристок
«Метаmorfosi».
Відбувся відкритий концерт-вшанування пам’яті заслуженого
працівника культури України Горпинчука Анатолія Васильовича.
У місті Коломия в МПК «Народний дім» відбувся показ оперети «Гуцулка
Ксеня», яку підготували на оригінальних партитурах Ярослава Барнича артисти
Хмельницької обласної філармонії.
У Кам’янець-Подільському міському Будинку культури відбувся показ
оперети «Запорожець за Дунаєм» за мотивами твору С. Гулак-Артемовського та
майстер-клас від відомого тромбоніста, виконавця міжнародного рівня,
лауреата численних престижних виконавських конкурсів, багаторазового
призера міжнародних конкурсів Тобіаса Ленга (TOBIAS LENG); майстер-клас та
відкрита лекція по класу «Гітара» з гітаристом/композитором з Михайлом
Вігулою.
У Хмельницькій музичній школі № 1 ім. Миколи Мозгового відбувся
концерт
з
нагоди
Міжнародного
дня
музики

(https://www.kult.km.ua/news/view/707-koncert-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnyamuziki).
У Старокостянтинівській музичній школі імені Миколи Кондратюка
відбувся концерт учнів та викладачів, присвячений Міжнародному дню музики.
Фестивалі
Хореографічні колективи Хмельниччини взяли участь у завершальному
ІІІ турі VІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені
Павла Вірського, який проходив протягом 8-10 жовтня у м. Київ.
5 хореографічних колективів хмельничан із 7 отримали перемогу у
номінаціях: зразковий художній колектив ансамбль танцю «Веснянка»
Хмельницької ЗОШ № 24 (1 місце); аматорський ансамбль танцю «Подільські
візерунки» Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, народний
художній колектив ансамбль танцю «Подолянчик» Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва; дитяча студія при академічному ансамблі пісні і
танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії; народний художній
колектив ансамбль сучасного танцю «Апельсин» Кам’янець-Подільського
Центру дитячої та юнацької творчості (2 місця). Серед професійних колективів
– ансамблів пісні і танцю І місце посів академічний ансамбль пісні і танцю
«Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії. Завершився
VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла
Вірського Гала-концертом у Національній опері України. Хмельниччину
представляв академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля»
Хмельницької обласної філармонії з вокально-хореографічною композицією «На
лезі шаблі» (https://honmccm.com.ua/neperevershene-sviato-tantsiu/).
Квінтет «Паночка» Славутської школи мистецтв став лауреатом першої
премії Х ювілейного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної пісні
«Соловейко» в Тернополі, у якому взяли участь 70 учасників, а також отримав
звання «Кращий вокальний гурт» в рамках Всеукраїнської премії в галузі дитячої
та юнацької творчості «Надія нового покоління».
У Хмельницькому з 19 по 22 жовтня вперше проходив «Фестиваль
інфомедійної грамотності». В рамках фестивалю відбулися: марафон
візуалізацій, презентація інформаційних ресурсів для медіаосвіти в бібліотеках
громади, тренінги, зустрічі з представником кіберполіції.
Організатори події – централізована бібліотечна система Хмельницької
міської територіальної громади, управління культури і туризму Хмельницької
міської
ради
та
департамент
освіти
і
науки
(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id
=2566).
З 10 по 25 жовтня в Хмельницькому пройшов XII міжнародний
фестиваль камерної музики «Хмельницький КамерФест». Цьогоріч у
фестивалі взяли участь відомі музиканти: гітарист Михайло Вігула з Угорщини,
Київський квартет саксофоністів, солістка Мішкольської опери Флоріана
Заматоцькі, видатний піаніст і земляк Юрій Кот. У рамках фестивалю відбувся
концерт композиторки та піаністки, заслуженої артистки України Ірини

Алексійчук. У концерті-відкритті брав участь тромбоніст із Швейцарії Тобіас
Ленг та швейцарський диригент Марко Мюллер. На фестивалі звучала
симфонічна та камерна музика.
З 8 до 10 жовтня у місті Хмельницькому проходив Всеукраїнський
фестиваль аматорського театру «АКТ Другий. Урбаністичний». Мета
фестивалю – збереження та розвиток найкращих досягнень аматорського театру
України, культурного різноманіття, проведення низки показів найкращих вистав
у найрізноманітніших локаціях. Глядачі мали нагоду переглянути 5 цікавих
вистав сучасних аматорських театрів України з Києва, Чернівців, Маріуполя,
Харкова та Хмельницького. Завданням фестивалю «АКТ Другий.
Урбаністичний» є показ вистав за межами сцени. Хмельничани та гості
переглядали вистави на різних локаціях, а саме: у Мистецькому дворику;
просто неба, в самому центрі вул. Проскурівської; у найпотаємнішому місці
Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім.
М. Старицького; в першому кінотеатрі міста; у залах Хмельницького обласного
художнього музею (https://khm.gov.ua/uk/content/8-10-zhovtnya-u-hmelnyckomutryvatyme-vseukrayinskyy-festyval-amatorskogo-teatru-akt-drugyy).
З 1 до 3 жовтня у Хмельницькому відбувся літературно-перекладацький
фестиваль TRANSLATORIUM, єдиний в Україні, присвячений художньому
перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладу. Тема цьогорічного
фестивалю – «Простір перекладу», який умістив більше 20 різноманітних подій
та різних локацій. В рамках фестивалю відбулися лекції, читання, майстерні
художнього перекладу, професійні дискусії та неформальні зустрічі. Учасниками
фестивалю були відомі перекладачі, митці та літератори. Організатори –
перекладацька група VERВація та активісти з Хмельницького та Києва.
Фестиваль проводиться за підтримки Євросоюзу та міжнародного фонду
«Відродження» в рамках спільної ініціативи «EU4Socsety».
Кіномистецтво
У кінотеатрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра документального
фільму «Максим Яровець» про Почесного громадянина м. Хмельницький,
військовослужбовця, героя-розвідника, який проходив службу в зоні АТО на
Луганщині
(https://khm.gov.ua/uk/content/premyera-dokumentalnogo-filmumaksym-yarovec-vidbulasya-u-kinoteatri-im-t-shevchenka).
Музейна справа
8-9 жовтня в Державному історико-культурному заповіднику
«Межибіж» відбулась Міжнародна наукова конференція «Імперії і варвари» до
80-річчя українського археолога, доктора історичних наук, лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки О. М. Приходнюка. Конференція була
організована відділом ранніх слов’ян Інституту археології НАН України та
Державним історико-культурним заповідником «Межибіж», пройшла онлайн та
офлайн. У конференції взяли участь 48 науковців.
За підсумками роботи конференції «Імперії і варвари» передбачено
видання збірки статей.

У містечку Меджибіж відбувся художній пленер (до Міжнародного дня
архітектури) за участю архітекторів Хмельницької обласної організації
Національної спілки архітекторів України за підтримки Державного історикокультурного заповідника «Межибіж» (https://www.adm-km.gov.ua/?p=102294).
В Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець»
відбулося
відкриття
виставки
«Народна
ікона
на
склі»
(https://www.facebook.com/niaz.kamenec) та пройшов майстер-клас з написання
ікони на склі.
У Хмельницькому обласному літературному музеї відбулися:
літературна зустріч «Крилатість слова Ганки Сонячної» та зустріч з
письменницею Наталією Поліщук; літературно-історичний урок «Де стою я у
вогні».
Відбулася літературна зустріч «На малій Батьківщині поета» до 130-ї
річниці від дня народження Юрія Клена, він же Освальд Бурґгардт (1891 – 1947),
українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, яка відбулася у с. Старий
Остропіль – Староостропільської сільської ради (https://www.facebook.com/ 108100717313911/).
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася низка
заходів: музично-поетичний вечір дуету «Інша тиша»; відкриття виставки «Поза
часом. Іван-Валентин Задорожний» (до 100-річчя від дня народження
художника); інформаційно-просвітницький захід «Проект Кешер» (до
Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози); показ пластичної драми
«Заборонений плід» від «DIY-Театр» (м. Харків) в рамках Всеукраїнського
фестивалю
аматорського
театру
«АКТ
Другий.
Урбаністичний»
(https://www.facebook.com/khramhohm/).
Фахівці Хмельницького обласного краєзнавчого музею здійснили
робочу поїздку до Старокостянтинівської та Старосинявської територіальних
громад. У Старій Синяві взяли участь у проведенні історико-краєзнавчого заходу
у форматі круглого столу «Славетна Старосинявщина: погляд крізь віки»,
приуроченого 468-й річниці селища. У Старокостянтинівському історикокраєзнавчому музеї розглядались питання функціонування закладу у нових
умовах адміністративно-територіального реформування.
Проведено цикл музейних уроків «Виникнення українського козацтва,
склад, організація, устрій, традиції та побут», «Пресвята Богородиця –
заступниця українського козацтва», «Козацька держава – наша гордість і слава»,
приурочених до Дня козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників
і захисниць України.
Діяла тимчасова виставка «В кожної епохи – свій герой, свій козак!»,
приурочена до Дня козацтва й Дня захисника та захисниць України
(https://www.facebook.com/okm.km.ua/).
Нетішинський міський краєзнавчий музей відзначив 20-річний ювілей.
У м. Нетішин відкрито філію музею органів внутрішніх справ Хмельниччини
у приміщенні відділення поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП. У
музеї представлені експонати, які ілюструють історію правоохоронної системи
краю у XX – XXI столітті.

У Славутському історичному музеї відбулася виставка-продаж картин
учасника АТО/ООС Сергія Назаренка; пройшли: тематичний урок «Мужність
воїнів живе у віках»; тематичні екскурсії залами музею «Екскурс у минуле
Славутського краю»; діяла тимчасова виставка «Захисники у розрізі століть».
У приміщенні Самчиківського старостату відкрили музей героїв АТО.
Фахівці Деражнянського історичного музею розробили туристичні
маршрути по м. Деражня та навколишніх селах. Екскурсія по Деражні «Історичні
пам’ятки нашого міста» стала дебютною.
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття
виставки XVI Міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на
Покрову, 2021». «Фотовернісаж на Покрову» – це щорічний Міжнародний
салон художньої фотографії, метою якого є засобами фотомистецтва
відображати мальовничість світу, різноманітність пам’яток історії, архітектури,
культури, побуту і життя людей. У XVI Салоні «Фотовернісаж на Покрову, 2021»
взяли участь 180 авторів з 29 країн світу, які надіслали понад 2,5 тис. світлин
(https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-studiya-fotomystectva-zaproshuye-nafotovernisazh-na-pokrovu-0).
До Дня художника України в музеї історії міста Хмельницького
відкрилася персональна виставка хмельничанки Тетяни Шумакової
(https://www.kult.km.ua/news/view/709-novi-imena-romantichna-palitra-tetyanishumakovoji).
У актовій залі Музею пропаганди (м. Шепетівка) відбулася презентація
книги Сергія Деркача «Дума про добровольця» та урок пам’яті, присвячений
загиблому коськівчанину, «айдарівцю» Сергію Оврашко.
До Дня художника відбулась зустріч з митцем Михайлом Сорокіним. На
зустріч прийшли колеги художника, учні, рідні та мешканці міста, які небайдужі
до мистецтва (https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka/).
Виставкова діяльність
У Чемеровецькій бібліотеці для дітей експонувалася art-fusion виставка
«На паралелях кольору і суті» молодої художниці Юлії Мазур.
У виставковій залі Хмельницької дитячої школи декоративноприкладного мистецтва діяла виставка «Блокпост пам’яті», на якій було
представлено фотографії, записники, документи та інші особисті речі загиблих
українських військових. Меморіальна експозиція мандрує і налічує більше
тисячі експонатів, які знайшли на території Донецької та Луганської областей
(https://khm.gov.ua/uk/content/vystavku-blokpost-pamyati-predstavleno-uvystavkoviy-zali-hmelnyckoyi-hudozhnoyi-shkoly).
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і
мистецтва відбулося відкриття персональної виставки члена Національної
спілки майстрів народного мистецтва України Елеон Надії Єфремівни, яка
працює викладачем Шепетівської дитячої художньої школи. На виставку вона
представила 48 власних творчих робіт з витинанки та роботи її учнів
(https://honmccm.com.ua/u-khmelnytskomu-oblasnomu-naukovo-metodychnomutsentri-kultury-i-mystetstva-vidbulos-urochyste-vidkryttia-personalnoi-vystavky-

majstra-narodnoho-mystetstva/).
Вшанування пам’яті
У с. Майдан-Олександрівський (Віньковецька ТГ) урочисто відкрили
меморіальний знак, ажурний металевий хрест, на честь бійців ОУН – двох
побратимів Василя Николина та Михайла Гандзюка. Знак встановлено за
ініціативи та завдяки жителю села Карижин Володимира Кохана.
Біля с. Олешин (Хмельницька міська територіальна громада) відкрито
каплицю Покрови Божої Матері. Тут же облаштовано сквер-сад легендарного
Андрія (Червня) Гергерта – українського військовика та політика, заступника
командира Української добровольчої армії та всіх воїнів, які віддали життя за
Україну (https://khm.gov.ua/uk/content/naperedodni-dnya-zahysnykiv-i-zahysnycukrayiny-v-hmelnyckiy-gromadi-vidbulosya-bagato).
На фасаді Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1
відкрили пам’ятні дошки Героям російсько-української війни Павлу Дияку та
Валерію Дерешу, які були випускниками цього навчального закладу
(https://khm.gov.ua/uk/content/na-chest-ukrayinskyh-geroyiv-vidkryly-pamyatnidoshky-na-fasadi-szosh-no1).
На фасаді Хмельницького професійного ліцею відкрили пам’ятні дошки
Героям російсько-української війни Володимиру Ковалю та Іллі Павлову.
Обидва Герої мали дотичність до цього освітнього закладу – Володимир
Валентинович тут викладав, а Ілля Олександрович здобував освіту
(https://khm.gov.ua/uk/content/vidkryly-pamyatni-doshky-geroyam-rosiyskoukrayinskoyi-viyny-volodymyru-kovalyu-ta-illi).
Підвищення кваліфікації
Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
провели триденний (26-28 жовтня) обласний семінар завідуючих методичнобібліографічними підрозділами центральних бібліотек територіальних громад
«Контент-маркетинг – стратегія просування бібліотечної роботи». На платформі
Zoom до навчання долучилися 65 фахівців-методистів із 60 територіальних
громад області (http://ounb.km.ua/news/2021/2021_10_28_5/2021_10_28_5.php).
Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру
культури і мистецтва провели: обласний семінар «Організація масових заходів
в умовах пандемії: проблеми та шляхи вирішення» для режисерів масових
заходів. У семінарі взяли участь 25 фахівців клубних закладів, які відповідають
за підготовку та проведення масових заходів (https://km-oblrada.gov.ua/oblasnyjseminar-rezhyseriv-masovyh-zahodiv/); творчу лабораторію «Фольклор та його
специфіка» для викладачів класів фольклору мистецьких шкіл області. До участі
були долучені керівники фольклорних колективів клубних закладів. Всього
взяли
участь
30
працівників
галузі
«Культура»
Хмельниччини
(https://honmccm.com.ua/folklor-ta-joho-spetsyfika/);
виїзний
тематичний
семінар «Тенденції розвитку клубних закладів у сучасних умовах» для
керівників клубних закладів Віньковецької селищної територіальної громади. У
роботі семінару-тренінгу взяли участь 25 слухачів: директори, художні

керівники сільських будинків культури, завідуючі сільськими клубами та
методисти Віньковецького центрального будинку культури територіальної
громади
(https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-tematychnyj-seminar-tendentsiirozvytku-klubnykh-zakladiv-u-suchasnykh-umovakh/).
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і
мистецтва відбувся майстер-клас старшого викладача, доцента кафедри
скрипки Національної музичної академії імені П. І. Чайковського Тараса
Яропуда для викладачів мистецьких шкіл області по класу скрипки
(https://www.adm-km.gov.ua/?p=102246).
Заступник директора з питань охорони культурної спадщини взяв участь у
міжнародній науково-практичній конференції «Пристосування пам’яток
культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження», яка
відбулася на платформі ZOOM (https://honmccm.com.ua/zastupnyk-dyrektora-zpytan-okhorony-kulturnoi-spadshchyny-khonmtskim-serhij-shpakovskyj-pryjniavuchast-u-mizhnarodnij-naukovo-praktychnij-konferentsii-prystosuvannia-pam-iatokkulturnoi-spadshchyny/).
Фахівці Хмельницького обласного краєзнавчого музею надали
методичну допомогу Музею-діорамі Пилявецької битви з питань атрибутації
нових надходжень.

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

