Хроніка культурного життя Хмельниччини
(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та
неопублікованих документів за лютий 2021 року).
З 11 лютого 2022 року 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 «червоній» зоні.
Загальні питання
Власюк Валерій Володимирович
(випускник Білогородської
середньої школи 1980 року
Ізяславського району) став лауреатом
республіканської премії імені Василя Симоненка за 2021 рік, за поетичну
збірку «Не моя, Немо я» у номінації «Перша збірка».
Процедуру
нагородження та вручення медалі й посвідчення лауреата було здійснено 12
січня 2022 року в м. Черкаси.
День Героїв Небесної Сотні:
У населених пунктах Хмельницької області відбулися меморіальні
заходи та покладання квітів (https://khm.gov.ua/uk/content/u-den-sobornostiukrayiny-v-hmelnyckomu-rozgornuly-stometrovyy-syno-zhovtyy-styag).
У
Хмельницькому відбулись: Марш пам’яті від кінотеатру ім. Т Шевченка до
пам’ятника
Героям
Небесної
Сотні
(https://khm.gov.ua/uk/content/zaproshuyemo-vidvidaty-ekspozyciyu-prosto-nebavony-zagynuly-za-ukrayinu-hmelnyckyy); тематична виставка із портретами
Героїв Небесної Сотні та Героїв російсько-української війни
(https://khm.gov.ua/uk/content/tematychnu-vystavku-do-dnya-geroyiv-nebesnoyisotni-predstavyly-na-proskurivskiy; показ кінострічки «Поводир, або Квіти
мають очі» Олеся Саніна; вечір-фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!»
у кінотеатрі ім. Т. Шевченка (https://khm.gov.ua/uk/content/u-hmelnyckomuvidbudetsya-vechir-festyval-patriotychnoyi-pisni-my-ukrayinci).
До Дня єднання відбулися урочистості у Хмельницькому на території
дендропарку «Поділля» біля найбільшого державного прапора в області..
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав у населених пунктах Хмельницької області відбулися мітинги-реквієм
та покладання квітів до пам’ятників воїнам-інтернаціоналістам та до
меморіальних плит воїнам-афганцям, пам’ятних знаків.
Бібліотечна справа
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека

Бібліотека взяла участь у міжнародній акції #1Lib1Ref в українському
розділі
Вікіпедії
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_09_1/2022_02_09_1.php).
В рамках візиту до Хмельницького Генеральний Консул Республіки
Польща у м. Вінниці Даміан Цярцінські відвідав бібліотеку.
Відбулась зустріч-діалог представників національно-культурних
товариств області «Мова єднає» з нагоди Міжнародного дня рідної мови
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_21_3/2022_02_21_3.php).Участь
у
заході взяли представники Консульств Польщі у м. Вінниця та Молдови у м.
Хмельницькому.
Виїзне засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» з нагоди
Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулось у кінотеатрі
«Планета». Учасники переглянули та обговорили документальний фільм «Все
палає» (режисери: Олександр Течинський, Олексій Солодунов, Дмитро
Стойков)
з
колекції
DOCU/КЛУБ
–
Docudays
UA
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_17_3/2022_02_17_3.php).
Інформаційний брифінг «Пенсійне забезпечення українських
заробітчан» відбувся для мешканців територіальних громад області на
платформі
ZOOM
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_16_3/2022_02_16_3.php).
До Дня Святого Валентина відбувся літературний дебют «Любові
чарівні рядки» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_15_1/2022_02_15_1.php).
В бібліотеці розпочато цикл заходів «Споживчий «лікнеп» на платформі
Zoom (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_08_3/2022_02_08_3.php).
Поетичний зорепад «Євген Маланюк – самобутній митець української
діаспори» провдено з нагоди 125-річчя від дня народження українського поета
на
платформі
ZOOM
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_01_3/2022_02_03_1.php).
Для працівників бібліотеки проведено семінар та майстер-клас з
підшивання та архівування документів від фахівців Державного архіву
Хмельницької
області
(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_02_04_3/2022_02_04_3.php).
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва
В рамках соціального проєкту «Ігрофікація молоді з інвалідністю»
відкрито інклюзивну платформу соціалізації. Проєкт реалізується в рамках
конкурсу соціальних ідей у Хмельницькій області за підтримки проєкту
«Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)»,
що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні
в партнерстві з ГО «Молодь за краще майбутнє» та сприяння Молодіжної
платформи.
Бібліотека для юнацтва та Хмельницький політехнічний фаховий
коледж НУ «Львівська політехніка» завершили спільний проєкт – літературні
одкровення «Така любов буває раз в ніколи».

Відбулася патріотична година «Небесна Сотня: історія безсмертних»
до Дня Героїв Небесної Сотні.
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
відбулася година пам’яті «Покотилась у вічність афганська дорога…».
https://www.facebook.com/357102041082626/
Хмельницька

обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка

Відбувся
мовний
non-stop
«Я
говорю
українською»
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14
42#gsc.tab=0),
Акції пам’яті «Ніхто крім нас» до Дня Героїв Небесної Сотні
(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=14
41#gsc.tab=0).
Театрально-концертне життя
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Старицького відбулися покази: дитячої вистави «Світлофор
Моргайко»; романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за мотивами
твору Б. Шоу; музичної комедії «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору
Г. Квітки-Основ’яненка; музичної комедії «Собака на сіні» за творами Лопе
де Вега.
До Дня Героїв Небесної Сотні відбулося відкриття фотовиставки членів
Національної спілки фотохудожників України Сергія Аніськова, Ігоря Бабія,
Сергія Зиська та Олени Лаптєвої «Rеволюція: простір гідності, свободи і
єднання»;
театралізоване дійство «Діалоги Майдану», за участю
представників молодіжного театру-студії «Без меж» Центру національного
виховання учнівської молоді, солістів Хмельницького академічного
муніципального естрадно-духового оркестру та Хмельницького естрадного
оркестру Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області,
Хмельницького академічного муніципального камерного хору, артистів
ансамблю танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії та
інших.
До Дня святого Валентина відбувся концерт Народного артиста
України
Іво
Бобула
«З
любов’ю
до
Вас»
https://www.facebook.com/groups/teatrstarickogo/).
У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень»
відбулися покази дитячих вистав: «Чарівна жаба», «Ослик Мафін»,
«Слоненя», «Як півник сонечко рятував», «Кицин дім», «Уроки матінки кози».
У Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: Людмили
Брюхіної - учениці 9-го класу Львівського державного музичного ліцею імені
С. Крушельницької у супроводі академічного симфонічного оркестру;

артистів Фатіми Чергіндзії та Анни Попової «Коли розлучаються двоє»;
Святослава Кондратіва «Love Story» та концерт -історія «Гаррі Поттер».
Відбувся авторський концерт композитора, лауреата національної
премії імені Т. Шевченка Віктора Камінського та його учнів Остапа Мануляка
і Аліси Формазюк. В концерті взяли участь: Любов Кияновська — українська
музикознавиця, докторка мистецтвознавства, лауреатка державної щорічної
премії ім. М. Лисенка Міністерства культури та інформаційної політики
України (за видатні музичні твори).
У філармонії відбувся вечір органної музики «Чарівне Бароко»
(https://www.facebook.com/oblfilarmonia).
Музейна справа





До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні в Державному історикокультурному заповіднику «Межибіж» діяла тимчасова виставка
Хмельницьких фотографів Сергія Аніськова та Сергія Зиська «На варті наших
душ Небесна Сотня» (https://mezhibozh.com/).
В
конференц-залі
Національного
історико-архітектурного
заповідника «Кам’янець» відбулося відкриття персональної виставки
Миколи Малишева - фотографа, фотохудожника, члена ГО «Фундація вільних
фотографів» «В об’єктиві Поділля». Фотовиставка приурочена 75-ій річниці з
дня народження автора (https://www.facebook.com/niaz.kamenec).
У
Кам’янець-Подільському
Державному
історичному
музеїзаповіднику відбулися: музейні години для дошкільнят, учнів, студентів та
освітян на теми: «Щедрик. Кам'янецька доба», «Чужа війна» (до Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав); «Герої не
вмирають» (до Дня Героїв Небесної сотні); оnline-вікторина «Я знаю своє
місто» (до відзначення Міжнародного дня екскурсовода).
В рамках проєкту «Милосердне мистецтво» у виставковій залі відбулося
відкриття виставки робіт студентів мистецького факультету Кам’янецьПодільського національного університету ім. І. Огієнка та учасників
Міжнародного християнського руху спільнот «Віра і Світло» «Світло до світла»
(http://muzeum.in.ua/).
Відбулося відкриття ювілейної персональної виставки живопису Віталія
Залуцького - художника, архітектора, члена Національної Спілки архітекторів
України, члена правління Хмельницької обласної організації Національної
Спілки Архітекторів України, голови Кам’янець – Подільського осередку
Національної
Спілки
архітекторів
України
(https://www.facebook.com/KPDIMZ/).
Хмельницький обласний краєзнавчий музей з пізнавальним візитом
відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки
Пакистан в Україні Ноель І. Хохара та представники ГО «Українська
ініціатива»
Юрій
Косенко
та
Олег
Якубов
(https://www.facebook.com/okm.km.ua/).

Відбулося відкриття виставки давньоруських прикрас «Скарби
Болоховської
землі».
В
експозиції
представлено
27
виробів
(https://www.youtube.com/watch?v=N9swyVqC5uw).
Відбулася інфо-зустріч до дня першої писемної згадки про місто
Хмельницький «Цей день в історії краю».
У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття
виставки «Вперед у минуле. Георгій Верейський», що відбулася в рамках
проєкту «Кабінет графіки». До експозиції увійшли твори та меморіальні речі з
робочого кабінету Г. Верейського (https://www.facebook.com/khramhohm/).
У краєзнавчому відділі Музею пропаганди (м. Шепетівка) відбулося
вшанування пам’яті шепетівчанина-кіборга Кревогубця Ярослава, та
учасників ООС Олександра Тимошишина, Балюка Михайла, Блиставця
Віктора.
У музеї діяла виставка банерів «Холодний Яр – земля вільних»
(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka).
У Хмельницькому музеї - студії фотомистецтва відбулося відкриття
персональної виставки фотографа Мирослави Безман «Революція Гідності:
погляд серцем». Проєкт організований за участю Національного музею
Революції Гідності (https://www.kult.km.ua/news/view/758-vidkrittya-vistavkifotografiy-revolyuciya-gidnosti-poglyad-sercem).
У музеї історії міста Хмельницького розпочала діяти виставка
художньої вишивки заслуженого майстра народної творчості України,
майстрині-художниці Ніни Гончарук «Красо України, Подолля!»
У Деражнянському міському історичному музеї до Дня Героїв
Небесної Сотні експонувалася фотовиставка члена Національної спілки
фотохудожників України Сергія Аніськова «Майдан. Історія протесту».
Виставкова діяльність
В Хмельницькій обласній раді відбулося відкриття виставки робіт
лауреатів обласного мистецького конкурсу «Подільська палітра» з фондів
Хмельницького обласного художнього музею «Коники-мрійники й смугасті
щасливчики з світу диво-дітей». На виставці представлено 33 дитячі
живописні роботи (https://www.facebook.com/km.oblrada).

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

