
 Хроніка культурного життя Хмельниччини в вересні   2018 року 

(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими 

документами) 
 

У мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» нещодавно відбулася чергова тепла 

зустріч. Цього разу – з творчістю Раїси Малинкіної, котра й нині збирає нектар 

натхнення, відвідуючи пленери в різних куточках нашої мальовничої України. 

Цікавим і надихаючим вийшло знайомство з мисткинею, яке вміло й 

невимушено провела Оксана Кононюк, директор Нетішинського краєзнавчого 

музею. В ході зустрічі присутні дізналися про деякі штрихи до біографії 

художниці – переселенки, якій, у зв’язку з сумнозвісними подіями на сході 

країни, довелося покинути рідну Макіївку й переїхати до Старокостянтинова. 

Це не зламало творчих крил: пані Раїса – активна учасниця виставок обласного, 

всеукраїнського рівнів. Її роботи, зокрема, побували на виставці художників-

переселенців (всього близько двадцяти імен), котра проходила минулого року в 

Києві. 

Теплі слова вдячності й добрих побажань адресували авторці виставки 

гості: Іван Михасик, начальник міського управління культури; Інна 

Степаненко, директор художньої школи; Валерій Походонько, дизайнер 

виставки. Музичних барв додали викладачі школи мистецтв – Олександр 

Гуреєв та Оксана Кацан. 

Пожвавили зустріч допитливі дитячі оченята – на свято завітали 

вихованці художньої школи під керівництвом своїх наставників.  

 

Музейна справа 

14 вересня в Хмельницькому обласному художньому музеї відбулось 

урочисте відкриття персональної виставки творів відомої української 

художниці Оксани Стратійчук «Мокуліто» (м. Київ).  

Художниця – перший український графік, який працює в техніці під 

однойменною назвою – мокуліто – оригінальний японський метод плоского 

друку. Власне аркуші, виконані у цій унікальній техніці впродовж 2014-2018 



років увійшли до експозиції. Художниця переконливо демонструє, що роботи, 

виконані в різних графічних техніках, власне, як і класичний чорно-білий друк, 

цілком підходить для відтворення природи та речей.  

 

Бібліотечна справа 

 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Хмельницькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці відбувся X обласний Форум бібліотекарів 

Хмельниччини «Бібліотек@: все тут, всі тут!» за підтримки Хмельницької 

обласної державної адміністрації, Хмельницького відокремленого підрозділу 

установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», обласного відділення 

ВГО «Українська бібліотечна асоціація», обласної організації профспілки 

працівників культури. Учасниками дійства стали понад 80 представників різних 

видів і типів бібліотек області. Форум розпочався з вуличної акції «Бібліотека – 

світ нових можливостей», яка перейшла у вестибюль бібліотеки. Тут були 

розгорнуті книжкові виставки, інсталяції, презентації послуг та ресурсів. 

Головною подією стала науково-практична конференція «Публічні бібліотеки в 

умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, 

перспективи». 

Привітати бібліотечну спільноту із професійним святом завітали на 

обласні урочистості представники обласної державної адміністрації – радник 

голови Світлана Павлишина, обласної ради – заступник керівника апарату 

обласної ради Тетяна Зеленко, управління культури, національностей, релігій та 

туризму – заступник начальника Валентина Лукашук, голова відділення 

обласної організації ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Надія Синиця, 

центру розвитку місцевого самоврядування директор Сергій Яцковський, 

перший заступник територіального управління юстиції Неля Продан, член 

президії обкому профспілки працівників культури Валентина Маковська.  

Грамотами і подарунками були відзначені переможці обласного конкурсу 

сільських бібліотек «Успішна бібліотека – дієва громада», огляду-конкурсу на 
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кращий інформаційний куточок прав просвітницького проекту «Я маю право!». 

По завершенню учасники обговорили здобутки, поділити історіями успіху. Для 

нових читачів впродовж дгя діяла акція з бнзеоштовного запису, якою 

скористались понад 30 громадян. 

 

23 вересня  в обласній бібліотеці для юнацтва   відбувся тренінг 

організований книгозбірнею   спільно з ГО «Молодь за краще майбутнє» та 

Громадською мережею ОПОРА  на  тему  «Перемогти у Facebook: як політичні 

партії використовують соцмережі». 

Учасниками  заходу були громадські активісти, волонтери та просто 

зацікавлена молодь. Спікерка – громадська консультантка мережі Опора у 

Хмельницькій області Оксана Банкова розповіла про особливості використання 

обласними осередками партій соцмережі Facebook,  про очікуваний і реальний 

вплив партійного контенту на виборців, насамперед молодь, та про зміни, які 

відбулися на партійних сторінках з 2016 року, коли ОПОРА вперше їх 

аналізувала. 

Також учасники тренінгу намагалися визначити, наскільки якісна і 

потрібна така комунікація, чи допомагає вона у боротьбі за симпатії виборців, а 

також розробити власні рекомендації для контенту сторінок політичних сил у 

соцмережі Facebook. 

 

15 вересня у День народження міста Нетішина в теплій атмосфері друзів, 

однодумців та гостей у центральній міській бібліотеці відбулась презентація 

книги українського кадрового військовослужбовця, танкіста, миротворця, 

полковника Збройних сил України, людини з активною життєвою позицією 

Петра Скиби «Звіробій» у війні за Україну». Книга створена на основі 

документів та спогадів і розповідає про бойовий шлях командира батальйону, 

полковника П.Скиби разом з побратимами у 2014-2015 роках. Багато спогадів, 

вітань та гарних слів почув Петро Павлович того дня від представників міської 

влади, закладів культури та освіти міста, волонтерів та друзів. 



16 вересня у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

відбувся творчий вечір «…Іду я шляхом власним. Й до скону буду тільки ним 

іти», з нагоди відзначення 55-річчя від дня народження голови обласного 

осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», 

журналіста, краєзнавця, археолога Володимира Захар’єва. Привітати ювіляра 

прийшли представники влади, громадські діячі, колеги по перу, митці та 

шанувальники його творчості. На честь Володимира Анатолійовича звучали 

привітання та слова подяки, лунали музичні номери, прихильники таланту 

письменника дарували квіти й подарунки. В рамках заходу Володимир Захар’єв 

презентував власне нове літературно-художнє видання «Довгі гони», до якого 

увійшли поезії, проза, сатира і гумор. Усі бажаючі мали змогу ознайомитись із 

творчим доробком Володимира Захар’єва на книжковій виставці «Володимир 

Захар’єв – письменник, журналіст, археолог». 

 

В  осінній день 13 вересня  в Хмельницькій обласній бібліотеці для 

юнацтва відбулось «Прощання з літом». Саме таку назву має виставка 

живопису хмельничанки, талановитої художниці і педагога Надії Борисівни 

Храмової. Майстер пензля  запросила глядача в своє живописне романтичне 

літо – зануритися в червневу прохолоду, дивне марево липня, фруктову зрілість 

серпня. В експозиції виставки   представлені 32 живописні роботи, пейзажі та 

натюрморти, насичені спогадами про мандри Карпатами та літнього відпочинку 

на дачі серед квіткового буяння. По-літньому соковиті та незвичайно емоційні   

роботи «Гуцульський мотив», «Троянди та персики», «Липень», «Під 

Петросом», «Карпатська ідилія» є окрасою експозиції. 

Кожна робота має свій настрій, композицію, кольорове рішення, й у 

кожній з них відчувається нестримна енергія творчості, яка переповнює 

художника. 

Більшість з присутніх на відкритті виставки знайомі з  життєвими та 

творчими віхами автора , дехто вперше відкрив для себе це ім’я. 



На  вернісаж   художниці завітали її творча родина, колеги, друзі, 

шанувальники мистецтва. 

На відкритті звучали мелодії Бетховена, Ліста, Шопена, коломийки  

співзвучні настроям картин у виконанні  голови Подільського культурно-

просвітницького товариства ім. Ф. Ліста  Є.Богдан. Яскравим доповненням   

свята став емоційний виступ її дочки Анни Трачук,  яка порадувала  

виконанням власної пісні. 

  

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Лідер читання” відбувся в 

обласній бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка. У конкурсі взяли участь 

читачі центральних бібліотек ОТГ, районних та центральних міських бібліотек 

для дітей – переможці II етапу конкурсу. Лідери книжкового всесвіту 

 продемонстрували ерудованість, кмітливість, а також запевнили, що 

Хмельниччина – читає та знається на літературі. Конкурс відбувався у три 

етапи у формі тестових завдань, літературних та інтерактивних вікторин, 

лідерського квесту. 

За результатами конкурсу компетентне журі визначило переможця. Ним 

став читач Кам’янець-Подільської бібліотеки – філії №6 для дітей Касапчук 

Тимур. Переможець візьме участь у підведенні підсумків Всеукраїнського 

конкурсу, який відбудеться на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей 

імені Дніпрової Чайки. 

Гарним музичним подарунком для читачів області був виступ 

Олександри Чепурної та студентки музичного коледжу імені В.Заремби Зоряни 

Бойко. А ще юні любителі книги мали слушну нагоду поспілкуватися з 

митцями Хмельниччини та отримати корисні поради від Василя Горбатюка, 

Віталія Міхалевського та Андрія Мацейка. Усі учасники конкурсу нагороджені 

дипломами за активну участь у лідерських читаннях. 

 

В Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось 

чергове засідання  клубу “Краєзнавець», де презентували 15 випуск наукового 



збірника «Хмельницькі краєзнавчі студії». Збірка видана до 50-річчя  кандидата 

історичних наук, заслуженого працівника культури України Сергія Єсюніна. 

Звучали вітальні слова від колег, науковців, представників музейних, архівних 

установ, громадських організацій з Хмельниччини та Вінничини. Бібліотека 

презентувала виставку творчого доробку ювіляра «Сергій Єсюнін – історик, 

краєзнавець, музеєзнавець, журналіст». 

 

Підвищення кваліфікації 

 

З метою впровадження нової світової Універсальної десяткової 

класифікації (УДК) та академічної доброчесності в практику роботи публічних 

бібліотек області на базі Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки провідними фахівцями проведено зональний семінар-практикум. На 

заході були присутні представники центральних районних, міських бібліотек та 

опорних бібліотек об’єднаних територіальних громад (ОТГ) області. Говорили 

про плагіат та ліцензування, умови грамотного копірайту та дотримання 

моральних принципів, програмні засоби та їх застосування. Порівнювали 

таблиці ББК та УДК, аналізували основні та допоміжні таблиці, практикувались 

у класифікуванні під час практичного заняття «Зашифруй книгу краєзнавчого 

змісту». 

 

12 вересня для клубних працівників Шепеівського  району відбувся 

семінар на тему: «Реалізація культурно дозвіллєвих послуг: клубний заклад від 

задуму до втілення». Серед виступаючих були головний спеціаліст з питань 

культури  управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму районної 

державної адміністрації Галімська В. В. та директор районного будинку 

культури Грищенко М.П. Серед запрошених була присутня Топчій  І. П. – 

помічник народного депутата України  Романа Мацоли, яка подарувала 

сценічне взуття для аматорських колективів району. 

На нараді піднімалися питання переваги децентралізації та створення ОТГ у 



Шепетівському районі, проаналізували проведений у районі фестиваль-конкурс 

сценічних творів військово-патріотичної тематики, присвячений Дню захисника 

України . Присутні працівники культури клубного типу з об’єднаних 

територіальних громад  мали змогу обмінятися досвідом та розповісти про 

свою творчу діяльність. 

Також був проведений цікавий майстер-клас «Українська хустка – від 

минулого до сьогодення». Працівники районного будинку культури  розповіли 

присутнім про традиції та обряди, пов’язані з українською хусткою, 

продемонстрували зав’язування хусток у різних варіантах. 

 

 


