Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за січень 2022 року)
З 15 грудня 2021 р. відвідування закладів культури області дозволяється за
наявності: сертифікату про щеплення (принаймні однією дозою вакцини від
COVID-19) або негативного ПЛР-тесту (не більш як за 72 год) чи довідки про
нещодавнє одужання. Обмеження діють згідно з новими правилами роботи у
«помаранчевій» зоні.
Загальні питання
Відповідно до Указу Президента України № 27/2022 «Про відзначення
державними нагородами України» від 22 січня 2022 року з нагоди Дня Соборності
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» Олександру
Драгану – художньому керівнику – головному диригенту камерного оркестру,
директору
Хмельницької
обласної
філармонії
(https://www.president.gov.ua/documents/272022-41209).
До Дня Соборності України в населених пунктах області проведено
урочистості, просвітницькі заходи, флешмоби. 22 січня делегації Хмельницької,
Тернопільської та Чернівецької областей зустрілися на «мості Єдності». Учасники
делегацій обмінялися хлібом-сіллю та символічно поєднали дві половини
Державного Прапора України, як символ того, що ми єдині у своїх шляхах.
Особливим моментом святкування стала фіксація спільного рекорду України. На
межі трьох областей було розміщено найбільший трисвічник, виготовлений у
формі Державного Герба України.
У Хмельницькому з нагоди свята відбулося покладання квітів до
меморіальних дошок, встановлених на честь видатних українців: Симона
Петлюри, Михайла Грушевського, Костя Місевича, Євгена Коновальця, Романа
Шухевича. Також квіти поклали до Меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної
Сотні та учасників АТО, пам’ятника Героям Небесної Сотні, пам’ятників Тарасові
Шевченку, Івану Франку, Богдану Хмельницькому, В’ячеславу Чорноволу. На
вулиці Проскурівській розгорнули синьо-жовтий стяг довжиною 100 метрів та
зачитали Акт злуки Української народної республіки і Західноукраїнської
народної
республіки
(https://khm.gov.ua/uk/content/u-den-sobornosti-ukrayiny-v-hmelnyckomu-rozgornuly-s
tometrovyy-syno-zhovtyy-styag).
Бібліотечна справа
До Дня Соборності України в бібліотеках пройшли заходи: година
державності «Історія та сьогодення української соборності» (Хмельницька ОУНБ
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_20_4/2022_01_20_4.php); патріотичні заходи
«Одна
єдина
соборна
Україна»
(Хмельницька
ОДБ

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1434#gs
c.tab=0); тематичний вечір «Великий день єднання» (Кам’янець-Подільська
бібліотека імені Костя Солухи); урок історичної пам’яті «Захід, Схід – одна
країна! Це Соборна Україна» (бібліотека-філія № 8 Кам’янець-Подільської міської
ЦБС); естафета єднання «Моя єдина Україна» (бібліотека-філія с. Довжок
Кам’янець-Подільської міської ЦБС); відеогодина мужності і слави «Україна
неповторна, єдина, свята» (бібліотека-філія № 3 Кам’янець-Подільської МЦБС);
історичний хронограф «Єдність – сила нації» (Рихтівська бібліотека-філія
Кам’янець-Подільської МЦБС); усний журнал «О нація, дужа і вічна, як Бог»
бібліотека-філія № 7 Кам’янець-Подільської МЦБС); година державності «В
єднанні сила України (бібліотека-філія № 6 для дітей Кам’янець-Подільської
МЦБС); патріотична бесіда «Єдина духом Україна» (Великолазучинська сільська
бібліотека); історична година «Соборність рідної землі – основа нації і держави»
(Шибенська сільська бібліотека Теофіпольської ТГ); історична година
«Соборність – це єдність і злагода» (Гальчинецька сільська бібліотека
Теофіпольської ТГ); патріотична година «Єдина духом Україна» (Гаврилівська
сільська бібліотека Теофіпольської ТГ); info-ідеятон «І обнялися береги одного
вічного народу», години історії «Соборна наша Україна – одна на всіх, як оберіг»,
«Суверенній Україні – слава нині і навік», відеоподорож «Соборна. Вільна.
Самостійна» (бібліотеки Чемеровецької селищної ТГ).
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека
Відбувся Вікідень «Створюємо Вікіпедію разом» з наповнення
українськомовного розділу Вікіпедії, який пройшов в рамках щорічного
Вікімарафону, присвяченого до 18-річчя від дня народження української Вікіпедії
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_31_5/2022_01_31_5.php).
До Дня пам’яті Героїв Крут відбувся дискусійний майданчик «Трагедія
Крут: крізь призму минулого і сучасного» на платформі Zoom
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_28_6/2022_01_28_6.php).
Відбулася звітно-виборна конференція Хмельницького обласного
відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація. Захід проходив онлайн та
офлайн (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_27_5/2022_01_27_5.php).
Мешканці Лісовогринівецької сільської територіальної громади, користувачі
місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_27_1/2022_01_27_1.php).
Проведено вебінар «Створення контенту Вікіпедії: наповнення та
редагування» з нагоди 18-річчя української Вікіпедії та в рамках щорічного
Вікімарафону. На платформі Zoom до вебінару долучилися 100 учасників:
працівники публічних бібліотек територіальних громад області, Хмельницьких
обласних літературного, краєзнавчого, художнього музеїв, Державного архіву
Хмельницької
області,
науковці
краю
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_26_4/2022_01_26_4.php).

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбулася дискусія «Пам’ять
і права людини» зі студентською молоддю Хмельницького економіко-правового
фахового коледжу МАУП імені Блаженнішого Володимира, Митрополита
Київського і всієї України в рамках засідання кіноклубу Docudays UA «Право в
об’єктиві». Учасники заходу переглянули та обговорили документальний фільм
«Назви своє ім’я» (режисер Сергій Буковський) з колекції DOCU/КЛУБ –
Docudays UA (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_26_2/2022_01_26_2.php).
Відбулась презентація чергового рекомендаційного бібліографічного
довідника «Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2022 рік». Захід
проходив у бібліотеці та на платформі ZOOM за участю науковців, краєзнавців,
письменників, журналістів, просвітян, працівників музейних, архівних, освітніх,
бібліотечних
закладів
та
їх
відвідувачів
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_20_6/2022_01_20_6.php).
Проведено онлайн-коучинг «Пенсійний календар – 2022» для мешканців
територіальних громад області в рамках реалізації кампанії з цифрової
грамотності населення за проєктом «Дія. Цифрова освіта» на платформі ZOOM
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_19_2/2022_01_19_2.php).
З нагоди 80-річчя з дня народження українського письменника,
літературознавця, журналіста, краєзнавця Миколи Антоновича Мачківського
відбулося відкриття обласного літературного туру «Розтану сам, лишу свою
надію…» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_14_4/2022_01_14_4.php).
В рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» в бібліотеку
Клубу культури та дозвілля «кд-Поділля» 15 гарнізонного будинку офiцерiв
передано
182
примірники
книг
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_12_4/2022_01_12_4.php).
Відбувся творчий вечір «Творчі обрії Михайла Цимбалюка» з нагоди
55-річчя подільського письменника, поета, журналіста, члена Національної спілки
письменників
України
Михайла
Цимбалюка
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_12_1/2022_01_12_1.php).
Відбулась презентація науково-популярного видання «Українська
політична еліта: «булава» або зрада» українського правника, судді, кандидата
юридичних наук Сергія Крамара спільно з Хмельницьким обласним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді офлайн та онлайн на
платформі Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_01_05_5/2022_01_05_5.php).
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
Відбулася Всеукраїнська онлайн-конференція, присв’ячена подвигу
Героїв Крут. Серед організаторів Національний військово-історичний музей
України, ГО «Труханівська Січ – Коло.медіа», Територіальна Оборона
Хмельниччини.
Відбулася Всеукраїнська молодіжна онлайн-конференція «Акт Злуки.
Історія об’єднання і чому це важливо саме сьогодні», організована у партнерстві з

Національним військово-історичним музеєм України, Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту Хмельницької області, Хмельницькою бригадою сил
територіальної оборони, громадськими організаціями «Труханівська Січ».
З нагоди Дня Соборності України відбулася зустріч читачів з кандидатом
історичних наук, членом Національної спілки журналістів України, полковником
українського козацтва – Кундельським Валерієм Васильовичем.
Відбулась Всеукраїнська онлайн-конференція, присвячена Дню
українського політв’язня та 50-х роковин від початку «великого погрому» –
операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів (12.01.1972), ініціаторами якої
є Національний військово-історичний музей України, ГО «Труханівська Січ» –
«Коло.медіа» (https://www.facebook.com/ -357102041082626/).
Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
В Арт-холі бібліотеки експонувалася виставка творчих робіт учнів
Хмельницької художньої школи. На виставці представлено академічні малюнки і
малюнки, які створені за сюжетами художніх творів. Виставку представив
глядачам старший викладач Хмельницької художньої школи, член спілки
дизайнерів
України
Андрій
Томчишин
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1432#g
sc.tab=0).
Відбувся День сніговика (https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_
up=3&dep_cur=19&news_id=1431#gsc.tab=0).
В рамках проєкту «Мистецьке сусідство» продовжуються творчі зустрічі
читачів бібліотеки з митцями краю. Цього разу учні СЗОШ № 27 імені Дмитра
Іваха пізнавали неповторний світ відомої художниці Неллі Павлової. Творча
зустріч відбулася в обласному художньому музеї, де було презентовано виставку
робіт мисткині «Примарне місто зимових снів» (https://odb.km.ua/?dep=2&w=
show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1430#gsc.tab=0).
В Кам’янець Подільській центральній бібліотеці імені Костя Солухи
відбувся тренінг-консультація по оформленню в електронному варіанті субсидій
та інших державних послуг онлайн в рамках удосконалення цифрової грамотності
та розвитку цифрової освіти населення із залученням фахівців департаменту
соціального захисту населення Ганни Медведик та Інни Семенюк. Також пройшов
День краєзнавства «Духовний діяч епохи», приурочений 140-річчю від дня
народження державного діяча Івана Огієнка.
Театрально-концертне життя
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького відбулися покази: вистави «Вій» за мотивами твору
М. Гоголя; музичної комедії «Собака на сіні» за творами Лопе де Вега; драмеді
«Кайдаші»; комедії «Ніч перед Різдвом»; музичної казки «По щучому велінню» за
мотивами твору М. Кропивницького; музичної комедії «Ханума»; казки «12

місяців» за мотивами твору С. Маршака; жарт «Як наші діди парубкували» за
мотивами твору В. Канівець; романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за
мотивами твору Б. Шоу; казки «Мауглі» за мотивами твору Р. Кіплінга
(https://www.facebook.com/groups/teatrstarickogo/).
У Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: «ВЕЧІР ЧЕСЬКОЇ
МУЗИКИ» за участю женевського віолончеліста Дениса Северіна за підтримки БО
«Фонд Родини Кольгофер»; «STRAUSS GALA» за участю академічного
симфонічного оркестру філармонії; вокального ансамблю «АRT station».
Відбулися майстер-класи по віолончелі від Дениса Северіна – професора
консерваторії м. Невштатен (Швейцарія), лауреата міжнародних конкурсів,
соліста і учасника камерних ансамблів та Богдана Неділька – викладача віолончелі
Київської муніципальної Академії музики ім. Р. Глієра.
Відбулася хореографічна вистава «Подільська Коляда» за участю Народного
художнього колективу ансамблю танцю «Веснянка».
У Кам’янець-Подільському міському Будинку культури відбувся
святковий концерт Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля»
Хмельницької обласної філармонії (https://www.facebook.com/oblfilarmonia).
Фестивалі
У Кам’янець-Подільському відбувся фольклорний фестиваль «Подільська
Маланка».
23
аматорських
фольклорних
колективів
Кам’янеччини,
Чемеровеччини
та
Новоушиччини
презентували
обрядові
дійства
Новорічно-Різдв’яного циклу своїх регіонів.
В Хмельницькому напередодні Дня Соборності України відбувся ХХХІІІ
Всеукраїнський фестиваль танцю «Зимові візерунки» пам’яті Юрія Гуреєва. У
фестивалі взяли участь хореографічні колективи з Київщини, Львівщини,
Хмельниччини. Гостями цьогорічного фестивалю були Народний ансамбль танцю
«Джерельце» Миронівського центру дитячої та юнацької творчості (Київська
область, художній керівник – Микола Кравченко), Зразковий ансамбль народного
танцю «Роси світанку» Львівської загальноосвітньої школи № 84 (художній
керівник – Юрій Бугрин). На фестиваль завітали керівники ансамблю танцю
«Фесвебі» Мераб Морчіладзе та Вардо Джинчарадзе з міста Озургетті (Грузія).
В рамках фестивалю відбулися концерти: «Ми радо зустрічаєм всіх» та
«День
Злуки
–
братерства
день»
(https://khm.gov.ua/uk/content/festyval-zymovi-vizerunky-zibrav-druziv).
Музейна справа
У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» до Дня
Соборності, до Міжнародного дня вшанування жертв Голокосту та Дня пам’яті
Героїв Крут діяли книжкові викладки (https://mezhibozh.com/).
У Галереї мистецтв Національного історико-архітектурного заповідника
«Кам’янець» експонувалися виставки художників Дунаєвеччини «Краса

Подільського краю». Основою виставки були художні полотна, виконані
художниками під час пленерів у Маліївцях, Лисівцях, Сокільцю.
У Кам’янець-Подільському Державному історичному музеї-заповіднику
відбулася презентація виставки авторської іграшки київської мисткині Євгенії
Кузьменко
«Коляда»
(http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/lyalkovij-karnaval-%C2%ABkolyada
%C2%BB.html).
Відбулися музейні онлайн-бесіди «Крути. Точка зору» до Дня пам’яті
Героїв Крут та «Голокост. Пам’ятаємо» до Дня пам’яті жертв Голокосту.
До Дня Соборності відбувся онлайн-захід «Соборна Україна» та відкритий
урок «Вчи і знай свою історію».
Відбулося
відкриття
виставки робіт
студентів і
випускників
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(https://www.facebook.com/KPDIMZ/).
Хмельницький обласний краєзнавчий музей започатковув новий проєкт
«Ялинкова прикраса мого дитинства». Даний проєкт буде тривати протягом року,
а завершенням його стане виставка у грудні 2022 року.
До Дня пам’яті Крут відбулася інфо-зустріч з молоддю «На Аскольдовій
могилі – Український цвіт».
До Дня Соборності України відбулася лекція «Здійснились віковічні мрії,
якими жили і за які умирали кращі сини України» для учнівської молоді.
В
музеї
відбулося
семінарське
заняття
з
«Археології»
(https://www.facebook.com/okm.km.ua/).
Музей
долучився
до
акції
«Селфі
у
музеї»
(https://www.youtube.com/watch?v=tY_n9fNbG3s).
Відбулося чергове засідання літературної студії, що діє при
Хмельницькому обласному літературному музеї та творча зустріч «Творче
різнобарв’я Михайла Цимбалюка» з нагоди 55-річного ювілею письменника і
журналіста (https://www.facebook.com/-108100717313911/).
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся літературний
вечір «Історії та легенди Подільського краю» за участю літераторів міста, що
презентували власні доробки.
Відбулось відкриття виставки «Український колаж» за участю куратора
проєкту Олега Василенка (м. Київ). В експозиції поряд із творами відомих не
тільки в Україні, а й за кордоном художників представлені роботи і молодих
митців (https://www.youtube.com/watch?v=ni7EHDMTAuM).
Відбулося відкриття виставки «Рой. До шістдесятиліття Олександра
Ройтбурда».
У музеї відбувся показ вистави-абсурду «Кароль» Народного аматорського
молодіжного театру «Дзеркало» Хмельницького міського будинку культури за
п’єсою Славоміра Мрожека у постановці Дмитра Гусакова.
В рамках реалізації ютюб-проєкту «#Говорить_художник» про авторські

знахідки у мандрах мистецьким світом, рецепти образотворення говорив
арт-практик Сергій Школяр (https://www.youtube.com/watch?v=8HhIRFxYI7U), а
про суспільні проблеми та актуальні виклики – Євген Клименко
(https://www.youtube.com/watch?v=fZqXitH-dUY).
У Хмельницькому монотеатрі «Кут» відбулася моновистава Володимира
Смотрителя «Птах душі», присвячена 83-й річниці з дня народження Василя
Стуса, українського поета, яскравого представника українського дисидентства
60-х років, Героя України.
У краєзнавчому відділі Музею пропаганди (м. Шепетівка) відбулися
вшанування пам’яті земляків Валентина Драчука, Андрія Молодики, Віталія
Каравана. У музеї проходили кінолекторії «Крути – подвиг чи трагедія?» до Дня
пам’яті Героїв Крут та «Єдина нація» до Дня Соборності України. Експонувалася
документальна виставка «Холодний Яр – земля вільних» в рамках спільного
проєкту Українського інституту національної пам’яті та Національного
культурно-історичного заповідника «Чигирин» та виставка «Проти Голіафа» за
підтримки Українського інституту національної пам’яті.
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття
виставки фотоконкурсу № 1 «УКРАЇНСЬКА СВІТЛИНА». Організаторами
фотоконкурсу є Творча спілка «Спілка фотохудожників Закарпаття» та
Хмельницький музей-студія фотомистецтва у рамках презентації «Української
фотографічної платформи» (https://fotoukran.com.ua/), створеної за фінансової
підтримки
Українського
культурного
фонду
(https://khm.gov.ua/uk/content/krasu-ukrayiny-mozhna-pobachyty-u-muzeyi-studiyi-fot
omystectva).
У виставковій залі Городоцького краєзнавчого музею відбулося відкриття
виставки художніх творів «До булави треба голови» Володимира Карвасарного,
присвяченої Дню Соборності України. На виставці було представлено 20 робіт
українського художника з фондів Хмельницького обласного художнього музею.
Виставкова діяльність
В Хмельницькій обласній раді відбулося відкриття виставки з фондів
Хмельницького обласного художнього музею «Коники-мрійники й смугасті
щасливчики з світу диво-дітей». На виставці представлено 33 дитячі живописні
твори образотворчого мистецтва – лауреатів обласного мистецького конкурсу
«Подільська палітра» (https://www.facebook.com/km.oblrada).
Нематеріальна спадщина
19 січня, в останній святковий день новорічно-різдвяного циклу – Хрещення
Господнього, у Хмельницькому біля головної ялинки міста відбулося закриття
Різдвяного ярмарку 2022 року. Відвідувачі мали можливість насолодитися
останньою, у рамках Різдвяного ярмарку, концертною програмою – «Святе
Водохреще гуляємо, зимові свята проводжаємо!», в якій взяли участь творчі

колективи
та
окремі
виконавці
мистецьких
закладів
міста
(https://khm.gov.ua/uk/content/zakryttya-rizdvyanogo-yarmarku-2022-svyatkova-koncer
tna-programa-ta-yaskrave-vognyane-shou).
В Хмельницькому пройшов Парад вертепів, який став уже традиційним
заходом під час новорічно-різдвяних свят у рамках Різдвяного ярмарку
(https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckomu-proyshov-yaskravyy-parad-vertepiv).
В Старокостянтинові відбувся етнофестиваль «Різдвяні дзвони». У ньому
взяли участь учасники з 18 старостинських округів територіальної громади, а
також
гості
з
Хмельницького,
Красилова,
Славути,
Шепетівки,
Кам’янця-Подільського.
В Грицівській селищній територіальній громаді відбувся різдвяний
фестиваль «Українська коляда», у якому взяли участь 10 аматорських колективів
громади.
У Віньковецькій ТГ відбувся фестиваль «Колядуймо разом». Святковою
ходою селищем пройшло близько сотні вбраних людей, над якими височіли
символічні Вифлеємські зірки.
У Летичівській ТГ відбувся Різдвяний фестиваль, а у Меджибізькій ТГ –
фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяний передзвін», у Ізяславській ТГ –
фестиваль колядок і щедрівок «Різдво у колі друзів», у Волочиській міській
територіальній громаді – фестиваль «Де святиться-веселиться свята
Йорданівська водиця», у Теофіпольській ТГ – фестиваль різдвяних колядок та
щедрівок «Колядують зорі на Різдво Христове, у Новоушицькій ТГ – «Різдвяний
фестиваль – 2022».
Вшанування пам’яті
На фасаді Берездівського ліцею відкрили меморіальну дошку на честь
загиблого захисника України Миколи Тарасюка.
Кіномистецтво
Хмельницькі кінематографісти зняли документальний фільм «Покоління
«Золотої Алеї» про речовий ринок у Хмельницькому. Проєкт розповідає про
«товкучку» через історії окремих людей.
У с. Потереба Крупецької територіальної громади відкрили сільський
клуб у пристосованому приміщенні колишнього проммагазину.
Зав. сектором регіональної і правової інформації

Зоя ФІЛІПЕНКО

