
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за січень 2021 року) 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19» в закладах культури області 

з 8 січня до 24 січня 2021 року призупинено обслуговування відвідувачів. 

Загальні питання 

Лауреатами премії «За збереження історичної пам’яті» імені Леся Танюка 

за 2020 рік стали краєзнавець Володимир Захар’єв та меценат Ігор Скальський – 

дослідники, що за документами, залишками архітектури та рідкісних артефактів 

реконструювали на території України унікальну «Миньковецьку державу» 

(https://pen.org.ua/staly-vidomi-imena-laureativ-premiyi-imeni-lesya-tanyuka-2020/). 

До Дня пам’яті Героїв Крут пройшов цикл заходів: 

- зустріч в рамках освітнього проєкту «Вивчай Україну» (архівний відділ 

Хмельницької міської ради). Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/v-den-

pamyati-geroyiv-krut-hmelnycki-shkolyari-doluchylysya-do-proektu-vyvchay-

ukrayinu; 

- година патріотизму «Вічна слава в кетягах калини» (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва). Детальніше: https://www.facebook.com/oubpc; 

- історичний кінозал «Крути – бій за майбутнє» (Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва). Детальніше: https://www.facebook.com/oubpc; 

- відеорепортаж «Бій під Крутами: історична правда» (Хмельницька ОДБ). 

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

news_id=1295#gsc.tab=0; 

- круглий стіл онлайн «Крути – перші кіборги» (Хмельницький обласний 

краєзнавчий музей). Детальніше: https://www.facebook.com/okm.km.ua/; 

- музейна онлайн-бесіда «Крути. Точка зору» (Кам’янець-Подільський 

державний історичний музей-заповідник). Детальніше: http://muzeum.in.ua/ 

nash%D1%96-zaxodi/novini/onlajn-bes%D1%96da-kruti.-tochka-zoru.html; 

- презентація «Крути – наша слава, наша історія» (бібліотека-філія № 3 

Хмельницької міської ЦБС). Детальніше: https://khm.gov.ua/uk/content/kruty-

nasha-slava-nasha-istoriya; 

- віртуальна виставка «Понад Крутами вічність у сурми сурмить…» та 

відеолекторій «Коли стають до зброї діти – народ цей не перемогти» 

(Чемеровецька центральна бібліотека). 

Крім того, у бібліотеках проведено лекції, виховні години, дні пам’яті, 

тематичні вечори, літературно-поетичні години, уроки та години історичної 

пам’яті, мужності, історії та оформлено книжкові виставки. 

До Дня Соборності України 

До 102-ї річниці проголошення Акта Злуки українських земель, що 

відзначається 22 січня, в різних куточках області проведено урочистості, 
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просвітницькі заходи, оформлено книжково-ілюстративні виставки: 

- на мосту єднання через річку Збруч на межі Волочиського району 

Хмельницької області та Підволочиського району Тернопільської області 

відбулася урочиста зустріч делегацій від двох областей;  

- у с. Полянь Крупецької територіальної громади на місці майбутнього 

будівництва храму Православної церкви України піднято триметровий 

Державний Прапор України;  

- у м. Кам’янець-Подільський в римо-католицькому соборі Св. Петра і Павла 

пройшла молитва за єдність та злагоду у відносинах між християнами;  

- Кам’янець-Подільська міська дитяча школа мистецтв презентувала 

онлайн-концерт «Єдина країна – єдина мета»;  

- у Кам’янець-Подільському МБК відбулася патріотична інтернет-година 

«Соборна. Вільна. Неподільна, моя Україна!»; 

- концерт «Пісні української звитяги» Академічного ансамблю пісні і танцю 

«Козаки Поділля» (Хмельницька обласна філармонія). Детальніше: 

https://www.facebook.com/oblfilarmonia/;  

- онлайн-міст єднання «У єдності наша сила» на платформі Zoom 

(Хмельницька ОУНБ). Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_25_1/ 

2020_01_25_1.php);  

- виставка «Українська революція 1917–1921: регіональний вимір» 

(Хмельницький обласний краєзнавчий музей). Детальніше: 

https://www.facebook.com/okm.km.ua/; 

- відеоогляд «У боротьбі за єдність України» (Кам’янець-Подільська міська 

центральна бібліотека ім. Костя Солухи);  

- відеоекскурс «Соборна мати-Україна, одна на всіх як оберіг» (бібліотека-

філія № 1 Кам’янець-Подільської МЦБС); 

- відеоекскурс «Соборна, вільна, неподільна!» (бібліотека-філія № 4 

Кам’янець-Подільської МЦБС);  

- віртуальна патріотична виставка «Вбираю Батьківщину серцем» 

(бібліотека-філія № 11 Хмельницької МЦБС). Детальніше: 

https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=

2279; 

- відеоролик «І обнялися береги одного вічного народу» (бібліотека-філія 

№ 3 Хмельницької МЦБС). Детальніше: https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w= 

show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=2282; 

- відеоролик «Україна єдина крізь час» (бібліотека-філія № 8 Хмельницької 

МЦБС). Детальніше: https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_ 

up=3&dep_cur=19&news_id=2280; 

- челендж «СлавеньУкраїни» (заклади культури Хмельницької міської ради). 

Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/612-e; 

- онлайн-вікторина «Чи знаєш ти свою Україну?» (Теофіпольська ЦБ); 

- відеоподорож «Соборна. Вільна. Самостійна» (Чемеровецька центральна 

бібліотека). 
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Бібліотечна справа 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

28 січня мешканці Наркевицької селищної територіальної громади, 

Ленковецької та Вовковинецької сільських територіальних громад, користувачі 

місцевих бібліотек спілкувалися зі спеціалістами з правових питань у Skype. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_30_1/2021_01_30_1.php. 

27 січня відбулася авторська зустріч «Митець літературного пера», з нагоди 

65-літнього ювілею українського письменника, літературознавця, журналіста, 

краєзнавця, члена Національної спілки письменників Василя Горбатюка. 

Детальніше: http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_28_1/2020_01_28_1.php. 

26 січня відбулося онлайн-засідання кіноклубу Docudays UA «Право в 

об’єктиві» на тему «Я маю право…». Присутні переглянули документальний 

фільм із фондів колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про 

права людини Docudays UA «Яма» (режисер Їржі Стейскал). Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_27_7/2020_12_27_7.php. 

21 січня відбулася година інформації «Актуально про COVID-19: що 

необхідно знати кожному» на платформі Zoom. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_24_1/2021_01_24_1.php. 

До Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту підготовлена віртуальна 

виставка «242 дні мужності». Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/ 

dni_muznosti/index.php. 

Представлена віртуальна виставка «Грані таланту Агатангела Кримського» 

до 150-річчя від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського – 

українського письменника. Детальніше: http://ounb.km.ua/vistavki/krimsky/ 

index.php. 

19 грудня в рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» 

бібліотека передала 155 примірників українських книг до Хмельницького 

гарнізонного будинку офіцерів. До збору долучились працівники обласних 

бібліотек – наукової та бібліотеки для юнацтва. Детальніше: 

http://ounb.km.ua/news/2021/2021_01_10_1/2021_01_10_1.php. 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

28 січня відбулася година-спомин «Голокост – цього не можна забути» до 

Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту. Детальніше: 

https://www.facebook.com/oubpc. 

Різними бібліотечними заходами відзначено ювілеї: 130-річчя від дня 

народження Павла Тичини; 150-річчя від дня народження Агатангела 

Кримського; 145-річчя від дня народження Джека Лондона. 

Фестивалі 

У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Злата фест – золоті таланти 

України» взяли участь та посіли призові місця учні Полонської дитячої музичної 

школи. 

У Міжнародному онлайн-фестивалі «Караван культури», який відбувся 

у м. Салоні (Греція), взяли участь хористи Дунаєвецької дитячої школи 
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мистецтв. Молодший хор 1-2 класів Дунаєвецької ДМШ нагороджений 

дипломом. У онлайн-фестивалі взяли участь більше трьох тисяч хористів – 

сімдесят два колективи із сорока країн.  

У Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Різдвяний ангел – 2020», що проходив наприкінці 

грудня, учениця Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по класу «Образотворче 

мистецтво» здобула 1 місце.  

22-23 січня у Хмельницькому відбувся ХХХІІ Всеукраїнський фестиваль 

танцю «Зимові візерунки» пам’яті Юрія Гуреєва, присвячений 102-річчю 

Соборності України. Цьогоріч він проходив онлайн. У фестивалі взяли участь 21 

хореографічний колектив з різних міст України. Детальніше: https://khm.gov.ua/ 

uk/content/ansambl-tancyu-podolyanchyk-zaproshuye-na-vseukrayinskyy-festyval-

zymovi-vizerunky. 

З 13 по 19 січня у Хмельницькому відбувся Всеукраїнський зимовий 

етнофестиваль «Дар» в онлайн-форматі. Організатори: управління культури і 

туризму Хмельницької міської ради, Хмельницька дитяча музична школа № 2, 

громадська організація «Відродження традицій Поділля» та молодіжний 

фольклорний гурт «Ладовиці». У фестивалі взяли участь десять фольклорних 

гуртів з Галичини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини. 

Виступи учасників етнофестивалю можна переглянути за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bCobZ7egmM. 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному 

театрі ім. М. Старицького із дотриманням карантинних умов пройшли покази: 

романтичної комедії «Одруження по-англійськи» за п’єсою Б. Шоу; трагікомедії 

«Кайдашева сім’я» за мотивами твору І. Нечуй-Левицького; казки «Снігова 

королева» за мотивами твору Є. Шварца; хореографічної вистави «Чаклунка» за 

мотивами казки «Спляча красуня»; комедії «Ніч перед Різдвом» за мотивами 

твору В. Гоголя. Детальніше: https://www.facebook.com/teatrstarickogo. 

У Хмельницькій обласній філармонії із дотриманням всіх карантинних 

умов відбулися: 29 січня – концерт «Різдвяне диво» жіночого тріо бандуристок 

«Мереживо»; 26 січня – концерт «Classic and Rock» Академічного симфонічного 

оркестру. Детальніше: https://www.facebook.com/oblfilarmonia/. 

Хмельницький академічний муніципальний камерний хор презентував 

онлайн-концерт колядок та щедрівок «Різдвяні історії» за участю дитячої 

театральної студії «Сонечко». Переглянути можна за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=D0FNfCUT_l8&feature=youtu.be. 

У Полонській територіальній громаді за ініціативи відділу культури в 

рамках спільного проєкту Полонського телебачення та центральної бібліотеки 

працює онлайн-читальня. 

Музейна справа 

20 січня в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

стартував щорічний MuseumSelfieDay. Детальніше: https://www.facebook.com/ 
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Mezhybizh/. 

До 425-річного ювілею Богдана Хмельницького в історичній експозиції 

ДІКЗ «Межибіж» діяла виставка «Образ Богдана Хмельницького в нумізматиці, 

філателії, філокартії». Детальніше: https://www.facebook.com/Mezhybizh/. 

Хмельницький обласний художній музей долучився до заходу, який 

організували волонтери в Обласній дитячій лікарні. Співробітники музею 

знайомили діток з творчістю відомих українських митців за допомогою арт-

терапії, зокрема української художниці Марії Примаченко та з темою 

«Скульптура як вид образотворчого мистецтва». Детальніше: 

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

В рамках реалізації проєкту «Музей на карантині: заражаймося 

мистецтвом» відвідувачі переглянули тематичний екскурс творів з колекції 

ХОХМ, присвяченого історичним подіям Голокосту. 

В рамках проєкту «Музей вдома» співробітники продовжували знайомити 

відвідувачів з творчістю живописця Бориса Буряка та Володимира Патика. 

На продовження проєкту «Мистецтво вдома» співробітники розповідали 

про народного художника України Йосипа Бокшая. Детальніше: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ihFkIwkYn8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0

dVg_8NzGxbAJSuF4kNaE0KYn-9stVFzmVENsQeOCO8RQ9KprYxMjqQgY. 

У музеї продовжують діяти виставки Олександра Гуменчука «Третій 

вимір», «Всі відтінки … білий» та «Гора. Масив творчості». Детальніше: 

https://xoxm.art/. 

28 січня у музеї відбулося відкриття персональної виставки творів члена 

Національної спілки художників України Володимира Петровського 

«Живопис». Виставка діятиме до 27 лютого 2021 року. Детальніше: https://km-

oblrada.gov.ua/hmelnyczkyj-oblasnyj-hudozhnij-muzej-zaproshuye/. 

Відбулася онлайн-екскурсія експозицією «Жага до живопису. Жінки». 

5 січня в Хмельницькому обласному літературному музеї пройшла 

літературно-мистецька зустріч «Мудрість письменницького слова» до 65-річчя з 

дня народження Василя Горбатюка. Привітання ювіляру линули від колег по 

роботі, письменницькому перу, обласної профспілкової організації, 

Хмельницької обласної ради. 

Виставкова діяльність 

20 січня в Хмельницькому Молодіжному Центрі презентовано 

фотовиставку «Життя крізь пандемію». На фотовиставці представлені матеріали, 

які висвітлюють роботу Молодіжного Центру та партнерів. 

20 січня в Кам’янець-Подільському міському Будинку культури 

презентовано виставку художніх робіт учнів Кам’янець-Подільської дитячої 

художньої школи. Детальніше: https://www.facebook.com/groups/ 

151660745516794. 

У виставковій залі Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої 

школи відбулися перші вернісажі виставки «Подорож мистецькими 

галактиками». 
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Аматорство 

Різдвяні свята 

У м. Хмельницький відбувся Різдвяний ярмарок. Були облаштовані 

тематичні фотозони, різноманітні традиційні святкові ілюмінації, фудкорти та 

сувенірні лавки.  

16 січня у Летичеві відбувся XV Різдвяний фестиваль колядок в 

Санктуарії Летичівської Богородиці. Звучали колядки на різних мовах у 

виконанні народних аматорських вокальних колективів та парафіяльних хорів 

громади. 

У Кам’янець-Подільському пройшов VI фольклорний фестиваль 

«Подільська Маланка-2021 онлайн». У фестивалі взяли участь понад два 

десятки колективів із різних областей України. Кожен учасник отримав диплом 

та запрошення на наступний рік. Найкращі вистави, обрядові дійства, 

хореографічні номери, музичні композиції, які представляли учасники 

фестивалю, можна переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/groups/ 

151660745516794 або ж за хештегом: #MalankaOnline2021. 

Підведено підсумки фотоконкурсу «Різдвяний Хмельницький», який 

проходив з 10 грудня 2020 року по 22 січня 2021 року. Організатори 

фотоконкурсу: виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницьке 

міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр», Хмельницький 

музей-студія фотомистецтва. У конкурсі взяли участь професійні фотографи й 

аматори фотомистецтва. Свої творчі роботи представили 44 учасники. На 

конкурс подано 236 робіт. 

Переможців конкурсу буде оголошено та нагороджено під час урочистого 

відкриття виставки, що відбудеться 4 лютого у приміщенні Хмельницького 

музею-студії фотомистецтва. Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/613-

e. 

Кам’янець-Подільським об’єднанням товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка розроблено та презентовано проєкт «Кам’янецькі ноти і крила 

«Щедрика». У заході взяли участь представники місцевої влади, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, автор і координатор 

проєкту «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії 

України» та хорова капела «Дніпро» (м. Київ). Була також представлена виставка 

єдиної на сьогодні в Україні платівки з першим записом «Щедрика».  

8 січня відбувся онлайн різдвяний фестиваль мистецтв «Нетішинська 

коляда», який організував палац культури міста Нетішина. 

У бібліотеках також пройшли: флешмоб різдвяних колядок та щедрівок 

«Велика коляда», фольк-етюд з приготування 12-ти різдвяних святкових страв 

«Добрі традиції. Святий вечір», креатин-майстерня з оформлення та декорування 

ємностей для освячення води (Чемеровецька центральна бібліотека); 

віртуальний етно-огляд «Україна колядує» (Кам’янець-Подільська міська 

центральна бібліотека ім. Костя Солухи). 
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Вшанування пам’яті 

27 січня, з нагоди відзначення Дня вшанування жертв Голокосту, у 

Хмельницькому на розі вулиць Соборної та Вайсера відкрито меморіальну 

дошку з металізованого пластику та бетону. Барельєф встановлено за 

ініціативою Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» на місці, де в 

1941 – 1942 роках було єврейське гетто. Пам’ятний знак спроєктовано і створено 

хмельницьким художником, членом Хмельницької обласної організації 

Національної спілки художників України Володимиром Карвасарним. 

Детальніше: https://www.kult.km.ua/news/view/614-e. 

11 січня на приміщенні Михлянської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

в селі Михля Лютарського старостинського округу Ізяславської міської 

територіальної громади відкрили меморіальну дошку на честь 

військовослужбовця, учасника ООС Богдана Шацького. У меморіальному заході 

взяли участь: керівництво району, родина загиблого, близькі, друзі, бойові 

побратими, представники колективу школи, громадськість села. 
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