
  Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за серпень 2022 року). 

 

Загальні питання 

У Хмельницькому відбулося вручення премії імені Богдана 

Хмельницького. У галузі літературної діяльності та популяризації 

української мови премії удостоєний письменник Шокал Микола 

Йосипович – за історико-пригодницький роман «Берестечко»; у галузі 

журналістики: Радецька Альона Юріївна – член Національної спілки 

журналістів України, молодший науковий співробітник Хмельницького 

обласного літературного музею за високу професійну майстерність та 

здобутки у медіасфері; у галузі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва: Залевська Маріанна Юріївна – викладач Хмельницької 

художньої школи за високу професійну майстерність, активну виставкову 

діяльність, вагомі здобутки у розвитку та популяризації образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва; у галузі музичного мистецтва та 

фольклору: Самолюк Віталій Ігорович – композитор, артист 

Хмельницького академічного муніципального камерного хору за високу 

професійну майстерність, активну концертну діяльність, популяризацію 

українського національного музичного мистецтва; Дячук Віталій 

Олександрович – артист Хмельницького академічного естрадно-духового 

оркестру, аранжувальник за високу професійну майстерність, активну 

концертну діяльність, популяризацію українського національного музичного 

мистецтва; у галузі режисури та театрального мистецтва: колектив 

народного аматорського театру «Дзеркало» Хмельницького міського 

будинку культури (режисер Гусаков Дмитро Сергійович) за високу 

професійну майстерність, активну концертну діяльність, значний внесок у 

розвиток театрального мистецтва в місті Хмельницькому 

https://khm.gov.ua/uk/content/pro-prysudzhennya-miskoyi-premiyi-imeni-

bogdana-hmelnyckogo-u-2022-roci 

Крім того, премію імені Михайла Орловського у галузі краєзнавчих 

досліджень отримав член Національної спілки журналістів України Ігор 

Байдак https://khm.gov.ua/uk/content/pro-prysudzhennya-miskoyi-premiyi-

imeni-myhayla-yakymovycha-orlovskogo-u-galuzi-istoryko-2 

29 серпня в населених пунктах області вшановували пам’ять Героїв, які 

віддали життя за вільну та незалежну Україну. Цей день Указом Президента 

визначено як День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.  

В Хмельницькому на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове військові 

капелани відправили молебень за усіма загиблими, які віддали найцінніше – 

власне життя за незалежну та вільну Україну. Квіти поклали до меморіальної 

дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, пам’ятника Героїв 

Небесної Сотні та до кожної могили земляків-Героїв російсько-української 
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війни, похоронених на кладовищах мікрорайонів Ракове, Гречани та 

Шаровечка (https://khm.gov.ua/uk/content/29-serpnya-den-pamyati-zahysnykiv-

ukrayiny). 

До Незалежності України в населених пунктах області відбулися 

урочистості та покладання квітів до меморіальних дощок, встановлених на 

честь видатних українців. Також квіти поклали до Меморіальних дошок 

пам’яті Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни, пам’ятників 

Героям Небесної Сотні; відбулися благодійні концерти.  

В Хмельницькому проведено низку заходів, а саме: історичний 

екскурс на тему «Шлях крізь онлайн-флешмоб «Моя соціальна позиція» 

(Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва 

https://honmccm.com.ua/onlajn-fleshmob-moia-sotsialna-pozytsiia/); виставка-

інсталяція «Виборюючи незалежність: 1990-2022» (Музей історії міста 

Хмельницького, Хмельницький музей-студія фотомистецтва, Міський 

будинок культури (https://khm.gov.ua/uk/content/vystavka-instalyaciya-vyboryuyuchy-

nezalezhnist-1990-2022-na-proskurivskiy); виставка трофейної рашистської техніки 

(https://khm.gov.ua/uk/content/na-proskurivskiy-rozgornuly-vystavku-trofeynoyi-

tehniky). 

У Деражні та Білогір’ї презентували Національний тур «Кіно заради 

Перемоги». Тур проводиться для підтримки українських військових та 

внутрішньо переміщених осіб та націлений на єднання українців навколо 

спільної мети у подоланні агресора, перемогу України не тільки на 

військовому фронті, але і на культурному. Хмельниччина стала третьою 

областю, де відбулися покази українських кінострічок в рамках 

Національного туру «Кіно заради Перемоги!». Проєкт популяризує сучасний 

український кінематограф та культуру загалом, просуває ідеї та сенси від 

провідних вітчизняних режисерів. Амбасадорами Національного туру «Кіно 

заради Перемоги» – зірки українського кінематографу Ірма Вітовська, Богдан 

Бенюк, Артем Сеітаблаєв, Ада Роговцева, Михайло Іллєнко. Проєкт 

реалізовується за сприяння Офісу Президента України, Державного агентства 

України з питань кіно, Асоціації «Дивись українське», за підтримки 

Благодійного фонду «МХП – Громаді» та компанії «Делойт» в Україні, за 

сприяння компанії «Вавілон», ГО «УкрКіноФест», ГО «Спілка підприємців 

теле та кіноіндустрії», окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії 

України у взаємодії з обласним військово-цивільними адміністраціями та 

Національною поліцією України (https://www.adm-km.gov.ua/?p=114629). 

У місті Кам’янець-Подільський продовжуються спеціальні благодійні 

покази сучасного українського кіно в рамках V Міжнародного 

кінофестивалю «Бруківка». 18 серпня відбувся показ стрічки «KHUYLO. 

Війна в Україні» іспанського режисера Йоакима М. Віла та презентовано 

короткі метри конкурсної програми: «Подзвони мені в будь-який час, я не 

виходжу з дому» режисерки Санджни Сельви (США), «Праведник» режисера 
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Максима Тузова (Україна). Протягом серпня збиралися кошти на потреби 

армії, спілкувалися з маріупольськими журналістом, ведучим телеканалів 

«Донбас 24» і «Сігма» Максимом Грабовським про спротив міста-героя, 

волонтерську діяльність. 

19 серпня в с. Теліженці Старосинявського району відбулася перша 

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція на тему «Село Теліжинці 

на Старосинявщині: історія, проблеми, перспективи розвитку», присвячена 

440-й річниці писемної згадки про село та пам’яті знаного освітянина, 

громадського діяча, воїна, Почесного краєзнавця Хмельниччини Ігоря 

Петровича Русого. В конференції взяли участь представники Департаменту 

інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 

Хмельницької обласної державної адміністрації, Старосинявська селищна 

територіальна громада, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії 

України НАН України при Кам’янець-Подільському Національному 

університеті імені Івана Огієнка, Хмельницька обласна організація 

Національної спілки краєзнавців України, Старосинявська організація 

Національної спілки краєзнавців України та Старосинявська організація 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. До конференції 

долучилися краєзнавці з Київської, Вінницької та Хмельницької областей. 

Видано збірник матеріалів всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(https://www.facebook.com/hashtag/ 96). 

 

Бібліотечна справа 

До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в публічних 

бібліотеках області відбулися години пам’яті, зустрічі з учасниками 

російсько-української війни, експонувалися книжково-ілюстративні 

виставки. 

У публічних бібліотеках області до Дня Незалежності України 

відбулися: історичний екскурс «Державотворчі процеси сучасної України» 

(Хмельницька ОУНБ 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_26_1/2022_08_26_1.php; локація «Моя 

країна - Україна» 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_25_1/2022_08_25_1.php; мотиваційна 

зустріч «Відкрий для себе Україну» 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_24_7/2022_08_24_7.php; патріотичні 

читання «Для тебе, свята Україно!» 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_24_5/2022_08_24_1.php; інтернет-

мандри «Чудеса України, які варто побачити»та патріотична акція «Україна –

одна єдина!» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка 

http://odb.km.ua/?dep=2&amp;w=show_news&amp;dep_up=3&amp;dep_cur=19

&amp;news_id=1545#gsc.tab=0); літературно-мистецький вечір «Скажи своє 

слово про Україну» (Кам’янець-Подільська центральна бібліотека ім. Костя 

Солухи); провела поетичну світлицю «Крізь плин століть і гомін сьогодення» 

https://www.facebook.com/hashtag/%2096
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(бібліотека-філія № 2 Кам’янець-Подільської МЦБС); інформаційний 

брифінг «Незалежна і єдина будь навіки Україно!» (бібліотека-філія № 8 для 

дітей Кам’янець-Подільської МЦБС); поетичні читання «Свою Україну 

любіть…За нею Господа моліть» (бібліотека-філія с. Зіньківці Кам’янець-

Подільської МЦБС); кешинг «Під синім небом України, озолотилися поля», 

онлайн-запитанки «Кольори України, що відомо тобі?», info – скрін «15 

фактів про прапор України», відео – скрін «Говорять діти неньки України» 

(Чемеровецька центральна бібліотека); відкриття виставки Олександра 

Приходнюка – члена Національної спілки майстрів народного мистецтва, 

заслуженого майстра народної творчості України, презентація книги Ксюшки 

Ангел «Загорни мене в свої крила» та благодійна акція «Кошик Перемоги» 

(КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради). Діяла 

благодійну виставка-продаж картин членів Спілки художників України 

(Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1449:2022-

08-25-10-43-40&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

Відбувалися акції «Жива бібліотека» в ролі «Живих книг», виступили 

жінки та розказали як їх життя змінила війна. (Хмельницька центральна 

публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної громади 

https://cutt.ly/LX8Votr); – конкурс малюнків «Намалюю 

Україну»(бібліотека-філія № 13 Хмельницької міської ЦБС 
https://cutt.ly/9X8JGI7); патріотичний майстер-клас «Лист до солдата» 

(https://www.cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=1

9&news_id=3030). 

Протягом серпня в публічних бібліотеках області продовжується 

реалізація волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток, 

виготовлення оберегів для воїнів, збір книг для військових частин міста та 

шпиталів, збір дитячих малюнків для воїнів та збір гуманітарної допомоги; 

приготування їжі для біженців та захисників https://www.facebook.com/ -

357102041082626/ 
Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 

бібліотеках для дітей ВПО зустрічі з психологами, проводилися майстер-

класи з солоного тіста, батли з настільних ігор, екскурси в історію тощо. 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Проведено завершальний захід з серії інтеграційних для дітей та їх 

батьків з внутрішньо переміщених сімей та жителів Хмельницької громади 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_02_8/2022_08_02_8.php). 

В рамках проєкту #Змістовні Посиденьки відбувся інтеграційний захід 

для дітей та їх батьків з внутрішньо переміщених сімей та жителів 

Хмельницької громади. 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_10_1/2022_08_10_1.php 
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В бібліотеці продовжує свою роботу Літній читальний зал. В рамках 

роботи літнього читального залу відбулися: вулична презентація 

«Українська державність в історичних романах», присвячена Дню 

Незалежності України 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_18_4/2022_08_18_4.php); презентовано 

мистецький портрет до 80-річчя від дня народження Лева Володимировича 

Удовенка – українського режисера-документаліста, сценариста 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_18_3/2022_08_18_3.php); патріотичні 

читання «Для тебе, свята Україно!», приурочені Дню Незалежності України 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_17_1/2022_08_17_1.php); День 

інформації «Від роману до екрану» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_11_3/2022_08_11_3.php); 

У бібліотеці відбулися: бесіда «Надання першої медичної допомоги 

при нещасних випадках» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_31_2/2022_08_31_2.php); 

інформаційно-просвітницька година «Радіаційна небезпека» 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_31_1/2022_08_31_1.php); ток-шоу 

«Шлюбний контракт: за чи проти?» для мешканців територіальних громад та 

користувачів публічних бібліотек на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_30_2/2022_08_30_2.php); онлайн-

консультування з правових питань для мешканців Китайгородської сільської 

територіальної громади 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_26_4/2022_08_26_4.php) та 

інформаційна година «Здорове серце – здорова людина» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_26_2/2022_08_26_2.php). 

Відбувся історичний екскурс «Тоталітаризм як виклик людству ХХ 

ст.» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_18_6/2022_08_18_6.php). 

Відбулася творча зустріч з письменницею Ольгою Саліпою 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_17_7/2022_08_17_7.php). 

В бібліотеці відбулася зустріч з професійним психологом, в рамках 

психологічного полілогу «Слухай. Говори. Дій» «Пошук особистого 

психологічного ресурсу жінок в умовах війни» для мешканців 

територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб, на платформі 

ZOOM (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_18_5/2022_08_18_5.php). 

Відбувся інтеграційний захід для внутрішньо переміщених сімей та 

жителів Хмельницької громади 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_15_2/2022_08_15_2.php). 

Відбулося засідання кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» 

«Хто, якщо не Я?» – тема, присвяченого Міжнародному дню молоді, на 

платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_11_5/2022_08_11_5.php). 

Відбувся літературний вояж «Життєвими стежками Миколи 

Мачківського» в рамках обласного літературного туру «Розтану сам – лишу 

свою надію!», присвячений 80-річчю від дня народження відомого 

українського письменника, літературознавця, журналіста, краєзнавця 
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Миколи Мачківського 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_11_1/2022_08_11_1.php). 

У Всесвітній день книголюбів відбулася зустріч з «живою книгою». В 

ролі «живої книги» – сучасний український письменник Юрко Даценко, 

автор трьох романів: «Пастка для різника», «Книга в камені» та «І стало 

світло…» (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_10_2/2022_08_10_2.php). 

Відбулася правова година «Як скасувати заповіт» для мешканців 

територіальних громад та користувачів публічних бібліотек на платформі 

ZOOM (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_04_4/2022_08_04_4.php). 

У бібліотеці продовжує роботу історична студія «Україна крізь віки» 

Лектор – Андрій Попик, викладач Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_08_04_5/2022_08_04_5.php 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Фахівці бібліотеки бере участь в реалізації нового проєкту спільно з 

Коворкінг #ВсеБудеДобреХмельницький. В приміщенні центру організовано 

бібліотечний пункт. Бібліотека зібрала та передала до нього 60 примірників 

книг українських та зарубіжних авторів. 

В бібліотеці стартував проєкт Літературні понеділки. В рамках 

проєкту відбулися: творчий вечір «Я рядовий солдат поезії живої» поета 

Миколи Думного; зустріч з Ніною Васильчук – талановитою гумористкою. 

 В мистецькій залі відбувся творчий вечір поетеси Галини 

Виноградської та її сина, Віталія Самолюка – композитора та музиканта, 

лауреата Міжнародного конкурсу молодих композиторів Пента TON(2008) 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:2022-

08-30-13-20-34&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

В бібліотеці завершилась благодійна виставка-продаж картин 

архітекторів Хмельниччина допомогу ЗСУ, організована спільно з 

Хмельницькою обласною організацією спілки архітекторів України 

(http://oub.com.ua/). 

У відділі мистецтв діяла банерна виставка «Державне будівництво 

доби УНР» в рамках спільного проєкту бібліотеки та обласного краєзнавчого 

музею. 

У бібліотеці відбулися: презентація поетичної збірки «Трояндові 

вітрила» Галини Виноградської; зустріч з Кузьмою Івановичем Матвіюком –

колишнім в’язнем радянських концтаборів, публіцистом, громадським 

діячем, членом міської літературної спілки «Поділля»; творчий вечір 

«Блакить червоним не болить» Андрія Горбатюка та екологічна 

конференція на тему: Екологічні проблеми Південного Бугу, в його верхній 

течії» (https://www.facebook.com/ -357102041082626/). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер 

читання – 2022». Конкурс відбувся у 211-и публічних бібліотеках області. 
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1766 учасників змагалися за звання лідера читання 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

43#gsc.tab=0) та Всеукраїнського конкурсу плакатів «Майбутнє планети у 

наших руках!», який проходив у рамках відзначення Року збереження 

природи та живого миру в Україні (https://www.facebook.com/ -

1366852629996612/). 

Бібліотека долучилася до реалізації Всеукраїнського проєкту 

«СпівДія заради Дітей», який спрямований на проведення різноманітних 

дозвіллєвих заходів для дітей-переселенців, що сприяють їх соціальній 

адаптації, надають психологічну та емоційну підтримку. Проєкт реалізується 

командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та 

Міністерства молоді та спорту України 

(https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=15

37#gsc.tab=0). 

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У бібліотеках Хмельницької централізованої бібліотечної системи 

Хмельницької міської територіальної громади продовжує проходити 

«Бібліотечне літо – 2022». У книгозбірнях громади влаштовують заходи для 

дітей 

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

id=30230; 

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

id=3000); 

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

id=3025). 

Хмельницька центральна публічна бібліотека Хмельницької 

міської територіальної громади, центральна публічна дитяча бібліотека 

та бібліотека-філія № 10 ім. Д. М. Брилінського Хмельницької МЦБС 

продовжуть працювати в рамках проєкту «Вільно ХАБ» щодо підтримки 

дітей та молоді внутрішньо переміщених осіб. В рамках роботи ВільноХабу у 

бібліотеках проведено: тренінги для дітей і дорослих за участю психолога 

Ірини Йолтухівської Благодійного Фонду «Рокада» 

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

d=2999); пізнавальні ігрові зустрічі 

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

id=3003); майстер-класи 

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

d=3032); 

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

id=3005); 

(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_
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id=3010); бібліомікс «Кращий портрет чотирилапого друга» 

(https://cutt.ly/WX8mJfN). 

У Хмельницькій публічній бібліотеці Хмельницької міської 

територіальної громади відбулися: читання «Живої книги» на тему «Її 

історія війни» 

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

id=3031); онлайн-спілкування з Чернігівською письменницею Оленою 

Печорною, що ввійшла у двадцятку найуспішніших українських 

письменників за версією журналу «Фокус» 

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

id=3024); творча зустріч «Рецепти щастя» з Оксамиткою 

Блажевською – письменницею, книжковою блогеркою, засновницею та 

модераторкою «Літературного клубу Оксамитки», координаторки конкурсу 

«Дитяча коронація» та медіакоординаторкою «Коронації слова», а також 

відбулася презентація її дебютного роману «Еля» 

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

id=3034); творча зустріч з подільською письменницеюТетяною Безушко 

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

id=3010). 

В дворику Кам’янець-Подільської центральної бібліотеки ім. 

К. Солухи презентували брендинг бібліотеки. З метою популяризації 

культури читання й залучити молодь до книжкового фонду бібліотеки 

кам’янчани маркетолог Валентин Козярук і дизайнер Олександр Гуцол 

розробили концепцію нової стратегії розвитку візуальної ідентичності 

бібліотеки. 

Чемеровецька центральна бібліотека спільно з ГО «Ініціативні 

громадяни Чемеровеччини» започаткувала проєкт Мобільна кухня «Вільні 

творять добро». Цей Проєкт підтримано в межах конкурсу «На місцевих 

ініціативах будується сильна Україна», ініційований спілкою «Громадські 

ініціативи України» за сприяння NED. Його мета — створення при 

Чемеровецькій центральній бібліотеці мобільної кухні, яка б виготовляла 

продукт довгострокового зберігання та одночасно готувала смачну випічку 

нашим захисникам. У такий спосіб учасники(-ці) проєкту допомогають 

воїнам на передовій продовольчою провізією.  

В рамках реалізації проєкту відбулася PROMO – акція « Лоток добра», 

в якій взяли участь бібліотекарі Чемеровецької ТГ та внутрішньо переміщені 

особи, які проживають у ній. Разом учасники акції приготували десятки 

кілограм випічки для воїнів ЗСУ. 

У бібліотеці відбулася зустріч активу ГО «Ініціативні громадяни 

Чемеровеччини» з головою правління Громадських ініціатив України, 

головою ГО «Наше Поділля» – Юрієм Степанцем 

(https://www.facebook.com/bibliochem). 
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https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=3024
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http://ngonetwork.org.ua/
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До Міжнародного дня молоді КЗ «Центральна бібліотека 

Чорноострівської селищної ради» організувала зустріч з активною 

молоддю громади «Територія вільних людей» за участю представників 

місцевого самоврядування 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/322833806408

3298/). 

 

ДМШ 

Учениця Полонської дитячої музичної школи Тишкун Катя взяла 

участь у ІІ Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі народного 

мистецтва FOLK FEST ЛЕГЕНДА і посіла ІІ місце (Старша вікова категорія, 

академічний спів). 

 

Театрально-концертне життя 

В Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького 20 серпня відбулося відкриття 92-го театрального 

сезону. Відбулися покази: драмеді «Кайдаші» за повістю І. Нечуй-

Левицького; казки «Мауглі» за казкою Р. Кіплінг. Відбулися прем’єри: 

містичної драми «Вір або не вір» за оповіданням М. Матіос «Не плачте за 

мною ніколи»; музичної комедії «за двома зайцями» за мотивами твору 

М. Старицького та докудрами «Вій 2.0» за п’єсою Наталки Ворожбит. 

До Дня Незалежності України відбувся концерт 

(https://www.facebook.com/teatrstarytskogo/). 

На сцені Хмельницького Академічного обласного театру ляльок 

«Дивень» відбувся благодійний концерт, на підтримку ЗСУ за участю 

Володимира Трача, Заслуженого артиста України, екс-соліста вокального 

гурту «Man Sound», учасника шоу «Х-Фактор» та «Голос Країни»; Андрія 

Журби та гурту «STANZA» (м. Хмельницький); Юрія Данильчука та гурту 

«Панацея» (м. Хмельницький).  

На майданчику перед нашим закладом відбулася мистецька 

благодійна акція на підтримку ЗСУ за участю аматорського колективу 

«Мальви» із с. Малиничі. 

Глядачі протягом місяця переглянули вистави: «Веселі пригоди на 

лісовій галявині», «Принцеса Стрибунка», «Русалонька», «Уроки матінки 

кози», «Котигорошко», «Чарівна Лампа Алладіна»; «Казка про Омелька»; 

«Мафін та Сміттюк»; «Дюймовочка»; «Жирафа та Носоріг»; «Вінні Пух»; 

«Казка-ланцюжок»; «Їжачок-малючок»; «Карлик ніс»; «Кіт у чоботях»; 

«Теремок» (https://www.facebook.com/-108301901648344/). 

Хмельницький монотеатр «Кут» 24 серпня відкрив свій 30-й 

театральний сезон. У монотеатрі відбулися покази: монодрами «Прокляті 

роки» за мотивами творів репресованих поетів; трагіфарсу «Відлюдько» за 

повістю І. Франка «Сойчине крило». Постановки та виконання народного 

артиста України Володимира Смотрителя. 
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В Хмельницькій обласній філармонії відбувся концерт «ВОЛЯ – 

пісні нескореного народу», до Дня Державного прапора України та до Дня 

Незалежності України. У концерті взяли участь: Академічний симфонічний 

оркестр Хмельницької обласної філармонії; солісти: Віктор Шайда, Олена 

Івасюк, Вадим Кушнір, Ольга Ковальчук (диригент Сергій Рабійчук) та хор 

академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». Частина коштів від 

продажу квитків спрямовано на потреби ЗСУ.  

9 серпня відбулося закриття концертного сезону. 

Відбувся захід за назвою «BONJOUR – ВЕЧІР ФРАНЦУЗЬКОЇ 

МУЗИКИ». Звучали твори французьких композиторів XIX – XX ст., 

композиції виконували заслужена артистка України Наталія Молдован 

(орган) та лауреат міжнародних конкурсів Тарас Малик 

(флейта).(https://www.facebook.com/oblfilarmonia?ref=py_c). 

У сквері ім. Т. Г. Шевченк Хмельницького щотижня, культурно-

мистецький центр «Ветеран» проводить благодійні концерти 

https://www.facebook.com/kulturaxm/0. 

У Білогірському Центрі культури і дозвілля відбувся благодійний 

концерт гурт «AVIATOR». презентував нову програму 4.5.0.  

  

Музейна справа 

В Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» 

відкрилася виставка, присвячена формуванню Павлом Скоропадським в 

1917 році в Меджибожі 1-го Українського корпусу, експонувалася 

фелателістична виставка «Європа з Україною» (https://mezhibozh.com/ 80/); 

виставка боністики «Знаки Державності» 

(https://mezhibozh.com/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d

0%ba%d0%b0-

%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/

та виставка печаток «Матриця Державності». 

(https://www.facebook.com/Mezhybizh/). 

 В Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику експонувалася виставка творчого доробку учасників крос-

мистецького проєкту «Сродні», на якій представлено художню фотографію, 

живопис і графіку, гравюри в техніці суха голка, мецо-тинто, офорти, вузлові 

ляльки, витинанки, вишивку соломкою та квілт, художню кераміку, 

традиційні дівочі вінки та колекцію автентичного текстилю. Проєкт 

приурочено до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. 

Відбулися відкриття: фотовиставки чорно-білих світлин Романа 

Уварова «Етюди Кам’янця-Подільського» 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QQlsuGqlzdQ&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR0sMf_gh3OSE4vbXIxHBvyx0-

BfYext5ValtDAjA0f_YJVV9VvzM7Uwn-o) та виставки робіт Світлани 

Колосовської.  
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У Виставковій залі експонувалася персональна виставка плакатів 

«Борітеся – поборете» Віктора Праворського. 

Відбулися квест «Знайди прапор у Кам’янці» до Дня Державного 

Прапора України та безкоштовні квест-екскурсії «Пошуки пригод в музеї» 

для дітей та дорослих (https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

Наукові співробітники Національного історико-архітектурного 

заповідника «Кам'янець» продовжують популяризувати пам’ятки 

архітектури. Відбулась чергова зустріч з вимушено переселеними особами на 

теренах Старого міста. Відвідувачі оглянули виставку живопису 

«Державотворці України. Гетьмани України» в конференц-залі Заповідника, 

До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України 

відбулося: відкриття персональної виставки Володимира Карвасарного 

«Українська Голгофа»; презентація відеоролика «Дорога до незалежності: 

історія Кам’янець-Подільського Народного руху»; відкриття виставки Спілки 

художників та митців Дунаєвеччини «Краплинки щастя для душі» та 

відбулася творча зустріч з «Українським клубом». 

В Гончарній башті напередодні Дня археолога в Заповіднику 

відкрилась нова експозиція «Історія в цеглі та склі». Експозиція містить 

будівельну цеглу ХІХ – перша пол.. ХХ ст. 

(https://www.facebook.com/KPDIMZ/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї в серпні відкрито 

персональну виставку творів Інни Дзюбак «Бачити, відчувати, творити», 

виставку творів Олени Зеніч «Дівчина з єдинорогом», виставку творів 

вихованців студії арт-терапії Володимира Півня (м. Дружківка-

Хмельницький) та групову виставку творів митців Донеччини «Схід: рівень 

свободи». 

На базі музею етноколектив «Ладовиці» з 1 серпня до 14 серпня 

організував етнотабір «Ладосвіт». 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції: «Мистецькі проєкти» від 

Геннадія Козуба; тренінги від психологинь Хмельницької обласної 

організації Товариства Червоного Хреста України; відкриті дискусійні 

панелі на теми «Діяльність музеїв під час воєнного стану» та «Деколонізація 

– з чого розпочинати?»; майстер-класи: «Соняшник» від Марини Ролі; 

«Кольорова витинанка» від Ірини Заспи й Олександри Ніколаєвої; «Розпис по 

тканині» від Андрія Каптаря; «Лялька-травниця» від Ірини Йолтухівської; 

«Малюнок аквареллю» та «Традиції самчиківського розпису» від Інни 

Дзюбак; «Іграшка з фетру: Angry Birds» від Олени Панчук; «Мистецький 

сувенір» від Марини Сліщук; «Малюємо море» від Тетяни Цимбарецької.  

В музеї відбулися заняття з актуалізації знань з української мови від 

Олександри Немчинової; «Українські традиційні пісні й танці» та 

«Традиційні обрядові ігри українців» від етноколективу «Ладовиці»; родинні 

заняття з настільних ігор від Володимира Семеніва та Анни Маковської; 

https://www.facebook.com/KPDIMZ/
https://www.facebook.com/KPDIMZ/


презентація збірки поезії «З Україною в серці» від Ольги Рибчинської-

Фіновської (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

Фахівці Хмельницький обласний краєзнавчий музей відвідали табір 

літнього відпочинку Центру розвитку дитини «Мудрик», де розповіли 

вихованцям та педагогам факти з історії українського віночка та народної 

іграшки; провели майстер-клас «З мальв, чорнобривців та калини плетемо 

вінок Україні»; погралися у давні забавки. 

До Дня прапора та Дня Незалежності України проведено цикл заходів 

під тегом «Портрет нового часу». У центрі реабілітації «Родинний Затишок» 

відбувся захід на тему «Небо і сонце – наш прапор ясний» та провели 

майстер-клас з паперопластики (https://www.facebook.com/okm.km.ua). 

Хмельницький обласний літературний музей продовжує 

експонувати цикл виставок «Ми всі – будівничі України», присвячених 

творчому внеску літераторів, художників, музикантів у становлення нашої 

держави. До Дня Незалежності України представлено творчий здобуток 

прозаїка, голови Хмельницької обласної організації Національної спілки 

письменників України, журналіста Петра Івановича Маліша. 

В рамках циклу зустрічей «Поезія Вогню» відбулася творча зустріч 

«Поезія вогню від Неоніли Яніцької». 

Відбулися презентації книг: «На терезах вічності» Лідії Ярохно, 

«Білий птах» Дарини Янчук та історично-пригодницького роману (в двох 

книгах) Миколи Шокала «Берестечко». Книга нещодавно відзначена премією 

імені Богдана Хмельницького міської ради в галузі літератури і 

популяризації української мови. 

У Міжнародний День молоді молодша наукова співробітниця музею 

Альона Радецька поспілкувалася з молодою поеткою із Старокостянтинова 

Оксаною Скоц (https://www.youtube.com/watch?v=x-hoe_M0NSk). 

 В музеї відбулася презентація книги київської письменниці, блогерки, 

піарниці Оксамитки Блажевської «Еля». 

 (https://www.facebook.com/Litmuzzey/). 

У Малієвецькому обласному історико-культурному музеї відбулося 

відкриття виставки «І стане раєм дім мій, на моїй землі» художниці Анни 

Сушарник-Кравець та презентація документального фільму «Маліївці. 

Відродження» Андрія Грищука (https://www.facebook.com/asja.jun). 

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбулося відкриття 

виставки 8-го Міжнародного конкурсу репортерської фотографії 

«LifePressPhoto, 2022». Участь у конкурсі взяли 102 учасники з 24 країн, 

оргкомітетом-журі у складі Олександра Харвата (м.Рівне), Олега Куцького 

(м. Одеса) та Ґарика Аванесяна (Чехія) були визначені переможці конкурсу за 

одиночне та серію фотографій у таких номінаціях. Підведено підсумки  

виставки-продажу світлин «Україна переможе». 

(https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-studiya-fotomystectva-vystavka-

mizhnarodnogo-konkursu-reporterskoyi-fotografiyi-ta). 
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https://www.facebook.com/agrisvideo?__cft__%5b0%5d=AZWacSgkZTNr32IP-e2vlck_Mqd3vfKbpZXjlqOaa82QmpL4j_wJmWFkkhlhMakVd-gn9vxZZOkxb3vxbl2QStNdj1I3Iz2obisXyW_qr025UBlKwqfJgMbISPGNPiQtLCqRMHcNfUNuceb1_6m9EcgL6ngKLN6sRSIA_5PBmvU0QoIBg4X06rNhx0G0qPAIPaQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/asja.jun
https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-studiya-fotomystectva-vystavka-mizhnarodnogo-konkursu-reporterskoyi-fotografiyi-ta
https://khm.gov.ua/uk/content/muzey-studiya-fotomystectva-vystavka-mizhnarodnogo-konkursu-reporterskoyi-fotografiyi-ta


В Музеї пропаганди (м. Шепетівка) відбулося відкриття: виставки 

«Століття нескорених» за сприянням Національного Меморіального 

комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності; 

фотодокументальної виставки «Україна. Війна в Європі»; документальної 

виставки «Проти Голіафа» та виставки прапорів «За це знамено кров 

пролита». 

В музеї експонувалася фотовиставка «Азовсталь. Світло переможе» 

Дмитра Козацького (позивний «Орест»). Співорганізатор та куратор виставки 

рівненський фотограф Олександр Харват. У краєзнавчому відділі 

представлена виставка малюнків дітей ВПО на тему «Діти – за єдину 

Україну».  

Відбулася презентація етномайстерні «Майстерня Кральова». Мета 

етномайстерні – психотерапія етнічними видами декоративно-вжиткового 

мистецтва, занурення в давні звичаї, ремесла, які допомагають переживати 

кризи, реалізують вітальні потреби, допомагають відновлювати ідентичність. 

В «Майстерні Кральва» відбулися майстер-класи Світлани Рули і Жанни 

Балагур. 

В актовій залі музею з 16 серпня по 24 серпня відбувався «Тиждень 

українського кіно». Відвідувачі музею переглянули: документальний серіал 

«Колапс: як українці зруйнували імперію зла». 

Відбулися: музейні заняття на тему «Природа нашого краю», 

«Українські народні розписи», виготовлення патріотичних прикрас «Ці 

кольори єднають Україну» для дітей ВПО. 

Відбулася онлайн-розмова «Символи України – історія та еволюція» 

та народознавче театралізоване свято «Прийшов Спас – держи рукавиці про 

запас». 

З метою пізнання історії міста та краю протягом місяця проходили 

пішоходні екскурсії на теми «Історія мого міста – моя історія 

(https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka). 

 

Гастролі 

Протягом липня-серпня артисти академічного симфонічного 

оркестру Хмельницької обласної філармонії та хору ансамблю «Козаки 

Поділля» дали концерти у низці міст Німеччини, Австрії та Словенії. 

Концертний тур відбувся у межах співпраці між Хмельницькою обласною 

філармонією та німецькою агенцією «Star Entertainment» (https://www.adm-

km.gov.ua/?p=114905). 

Зразковий фольклорний гурт «Перлинка» Славутського Будинку 

дитячої творчості з творчим туром відвідали країни Балтії В Жстонії взяли 

участь у Міжнародному фольклорному фестивалі «MarjamaaFolk», 

виступивши у містах Марьямаа та Рапла. В рамках фестивалю дали чотири 

концерти та провели чотири майстер-класи з українського традиційного 

танцю.Долучилися до ярмарку, де представили українські страви і сувенірну 

продукцію. У Талліні дали благодійний концерт у Уентрі української 

https://www.facebook.com/ostrovskymuseumshepetivka
https://www.adm-km.gov.ua/?p=114905
https://www.adm-km.gov.ua/?p=114905


культури. Далі у Клайпеді(Литва) дали концерт та провели майстерки з 

вивчення традиційних дитячих ігор та танців для дітей українських 

недільних шкіл Литви. 

Артистка Запорізького театру-лабораторії «VIE» Анна Миронова у 

Хмельницькому 18 серпня на сцені монотеатру «Кут» зіграла спектакль 

«Ответка@ua», за мотивами п’єси сучасної драматургині Неда Неждана, яка 

присвячена співаку з позивним «Міф» Василю Сліпаку і описує події 2014-

2016 років (https://www.facebook.com/groups/monokut/). 

 

 

Просвітництво. Художня самодіяльність 
В Хмельницькому обласному науково-методичному центрі 

культури і мистецтва підведено підсумки обласного огляд-конкурсу 

аматорських вокальних ансамблів «Наш Подільський, пісенний краю» 

(https://honmccm.com.ua/pidvedeno-pidsumky-oblasnoho-ohliad-konkursu-

amatorskykh-vokalnykh-ansambliv-nash-podilskyj-pisennyj-kraiu/). 

Вчителі та учні Волочиської дитячої школи мистецтв з концертом 

завітали до військовослужбовців, які у госпіталі проходять лікування та 

реабілітацію від важких поранень 

(https://www.facebook.com/volochiskdshm/posts/pfbid022ct7stWYb15DqFrhZvn

Sd6ZhxknU7xkXhgb7KTiaYtipaRgMEPftLEqM8nCPEyQl). 

У сквері ім. Т. Г. Шевченка Хмельницького відбувся АРТ-пікнік 

«Паркове читання» любительського об'єднання клубу «Розмалюк» 

Хмельницького міського будинку культури 

(https://www.facebook.com/kulturaxm/). 
 

Виставки 

В імпровізованій виставковій залі Хмельницької міської ради 

представлено роботи студентів факультетів «Живопису» та «Академічного 

малювання», які діють в Університеті третього віку на базі Хмельницького 

міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). Понад 40 робіт різних жанрів передали художники 

старшого віку для формування експозиції. Кошти, виручені від продажу 

картин, буде передано українським захисникам 

(https://khm.gov.ua/uk/content/blagodiynu-vystavku-prodazh-na-pidtrymku-zsu-

rozgornuly-v-prymishchenni-hmelnyckoyi-miskoyi).  
 

Підвищення кваліфікації 

В приміщенні Хмельницького музичного коледжу ім. В. І. Заремби 

відбулась 29 серпня нарада керівників мистецьких навчальних закладів 

області, яку організував Департамент інформаційної діяльності, культури, 

національностей та релігій Хмельницької ОВА ( 

https://honmccm.com.ua/serpneva-narada-dyrektoriv-mystetskykh-shkil/). 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-1494054983978987/?__cft__%5b0%5d=AZVQ2Og_Kzvr-Oa4Om5XR5YHKHobyPovf8mAF9tuY4xpJg5uXAAIu8osNyXZAA6rciBAV5MFsFbB4zp_6oNBgEc4AMm88FVHOaDzNeGGW6c_C8SCL_Qk-uw2xZijCF6LmcbYzlkdgTpFyYdy5aRz9EqbKohf1oj7PKflhtxH4-eKm9fvq4AUjKq_adtT-fObvdpqACwXNR4VwxbIGGmQk-WOloCtWF0NEdeKAZPHMQcaEw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/groups/monokut/
https://honmccm.com.ua/pidvedeno-pidsumky-oblasnoho-ohliad-konkursu-amatorskykh-vokalnykh-ansambliv-nash-podilskyj-pisennyj-kraiu/
https://honmccm.com.ua/pidvedeno-pidsumky-oblasnoho-ohliad-konkursu-amatorskykh-vokalnykh-ansambliv-nash-podilskyj-pisennyj-kraiu/
https://www.facebook.com/volochiskdshm/posts/pfbid022ct7stWYb15DqFrhZvnSd6ZhxknU7xkXhgb7KTiaYtipaRgMEPftLEqM8nCPEyQl
https://www.facebook.com/volochiskdshm/posts/pfbid022ct7stWYb15DqFrhZvnSd6ZhxknU7xkXhgb7KTiaYtipaRgMEPftLEqM8nCPEyQl
https://www.facebook.com/kulturaxm/
https://khm.gov.ua/uk/content/blagodiynu-vystavku-prodazh-na-pidtrymku-zsu-rozgornuly-v-prymishchenni-hmelnyckoyi-miskoyi
https://khm.gov.ua/uk/content/blagodiynu-vystavku-prodazh-na-pidtrymku-zsu-rozgornuly-v-prymishchenni-hmelnyckoyi-miskoyi
https://honmccm.com.ua/serpneva-narada-dyrektoriv-mystetskykh-shkil/


Фахівцями Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки проведено: вебінар «Сучасні форми роботи бібліотек» для 

працівників публічних бібліотек територіальних громад Хмельницької 

області на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_28_1/2022_07_28_1.php); «Організація 

роботи пунктів (куточків) європейської інформації», на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_3/2022_07_15_3.php) та майстер – 

клас «Графічний дизайн Canva. Створюємо рекламну продукцію бібліотеки» 

для працівників публічних бібліотек області, на платформі ZOOM 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_7/2022_07_01_6.php). 

Фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру 

культури і мистецтва провели: онлайн-зустріч працівників структурних 

підрозділів у сфері культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів та 

директорів клубних закладів територіальних громад області, на платформі 

ZOOM (https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnyky-strukturnykh-

pidrozdiliv-u-sferi-kultury-rajderzhadministratsij-miskvykonkomiv-ta-dyrektory-

klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad/); онлайн-зустріч для працівників 

клубних закладів територіальних громад Хмельницької області, на платформі 

ZOOM (https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnykiv-klubnykh-zakladiv-

terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-oblasti/); онлайн-нараду за підсумками 

обласного дистанційного огляду-конкурсу народних звичаїв та обрядів 

«Стелися, барвінку!» https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-provedeno-

onlajn-naradu-za-pidsumkamy-oblasnoho-dystantsijnoho-ohliadu-konkursu-

narodnykh-zvychaiv-ta-obriadiv-stelysia-barvinku/). 
Завідуюча відділу народної творчості та нематеріальної культурної 

спадщини Олена Сосніна взяла участь у Всеукраїнському форумі 
«Нематеріальна культурна спадщина Полісся: виклики щодо збереження 
національних цінностей та народних надбань», який проходив в онлай-
режимі (https://honmccm.com.ua/vseukrainskyj-forum-nematerialna-kulturna-
spadshchyna-polissia-vyklyky-shchodo-zberezhennia-natsionalnykh-tsinnostej-ta-
narodnykh-nadban/). 

22 серпня фахівці взяли участь в ознайомчому семінарі щодо 
моніторингу життєздатності елементів нематеріальної культурної спадщини 
(НКС) та ознайомлення з моніторинговими формами, на платформі Zoom. 
Семінар відбувся за ініціативи Експертної ради з питань нематеріальної 
культурної спадщини (НКС) при Міністерстві культури та інформаційної 
політики України розпочинається підготовка до моніторингу життєздатності 
елемента нематеріальної культурної спадщини: – Традиція декоративного 
розпису села Самчики, внесеного до Національного переліку елементів НКС 
до 2022 року (https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-bulo-provedeno-
oznajomchyj-seminar-shchodo-monitorynhu-zhyttiezdatnosti-elementiv-nks-ta-
oznajomlennia-z-monitorynhovymy-formamy/ 

Фахівці Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва взяли у 
Всеукраїнському молодіжному бібліокаравані «Читай юність» в онлайн-
форматі (https://www.facebook.com/-357102041082626/). 

На базі бібліотеки-філії № 2 Хмельницької ЦБС Хмельницької міської 
територіальної громади відбувся виїзний майстер-клас «Цікаві форми 

http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_28_1/2022_07_28_1.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_15_3/2022_07_15_3.php
http://ounb.km.ua/news/2022/2022_07_01_7/2022_07_01_6.php
https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnyky-strukturnykh-pidrozdiliv-u-sferi-kultury-rajderzhadministratsij-miskvykonkomiv-ta-dyrektory-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad/
https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnyky-strukturnykh-pidrozdiliv-u-sferi-kultury-rajderzhadministratsij-miskvykonkomiv-ta-dyrektory-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad/
https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnyky-strukturnykh-pidrozdiliv-u-sferi-kultury-rajderzhadministratsij-miskvykonkomiv-ta-dyrektory-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad/
https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnykiv-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-oblasti/
https://honmccm.com.ua/onlajn-zustrich-pratsivnykiv-klubnykh-zakladiv-terytorialnykh-hromad-khmelnytskoi-oblasti/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-provedeno-onlajn-naradu-za-pidsumkamy-oblasnoho-dystantsijnoho-ohliadu-konkursu-narodnykh-zvychaiv-ta-obriadiv-stelysia-barvinku/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-provedeno-onlajn-naradu-za-pidsumkamy-oblasnoho-dystantsijnoho-ohliadu-konkursu-narodnykh-zvychaiv-ta-obriadiv-stelysia-barvinku/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-provedeno-onlajn-naradu-za-pidsumkamy-oblasnoho-dystantsijnoho-ohliadu-konkursu-narodnykh-zvychaiv-ta-obriadiv-stelysia-barvinku/
https://honmccm.com.ua/vseukrainskyj-forum-nematerialna-kulturna-spadshchyna-polissia-vyklyky-shchodo-zberezhennia-natsionalnykh-tsinnostej-ta-narodnykh-nadban/
https://honmccm.com.ua/vseukrainskyj-forum-nematerialna-kulturna-spadshchyna-polissia-vyklyky-shchodo-zberezhennia-natsionalnykh-tsinnostej-ta-narodnykh-nadban/
https://honmccm.com.ua/vseukrainskyj-forum-nematerialna-kulturna-spadshchyna-polissia-vyklyky-shchodo-zberezhennia-natsionalnykh-tsinnostej-ta-narodnykh-nadban/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-bulo-provedeno-oznajomchyj-seminar-shchodo-monitorynhu-zhyttiezdatnosti-elementiv-nks-ta-oznajomlennia-z-monitorynhovymy-formamy/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-bulo-provedeno-oznajomchyj-seminar-shchodo-monitorynhu-zhyttiezdatnosti-elementiv-nks-ta-oznajomlennia-z-monitorynhovymy-formamy/
https://honmccm.com.ua/na-platformi-zoom-bulo-provedeno-oznajomchyj-seminar-shchodo-monitorynhu-zhyttiezdatnosti-elementiv-nks-ta-oznajomlennia-z-monitorynhovymy-formamy/
https://www.facebook.com/-357102041082626/
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-2-%D0%A6%D0%91%D0%A1-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%A2%D0%93-363712941106949/?__cft__%5b0%5d=AZX5MTH7hkjHMd1ioTNr_I_UiDw2VwNKiUK3Px9aKFM1CPyI8fd5gu3Y4Fk3ohzn_3gjSeiFGUYGrJcDvXlG7YpZETkGm87HhKXjAZhxgb2jw2G6w_OcAoeVDirb0Loe_G7NJFVHo8_r5GrEQz0CNyowAXwCnbC98zM30VINd5B_7xYgy0__3uvS4KBZprhIOiVkGIGUnaA2f7bb8X6frmV9&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-2-%D0%A6%D0%91%D0%A1-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%A2%D0%93-363712941106949/?__cft__%5b0%5d=AZX5MTH7hkjHMd1ioTNr_I_UiDw2VwNKiUK3Px9aKFM1CPyI8fd5gu3Y4Fk3ohzn_3gjSeiFGUYGrJcDvXlG7YpZETkGm87HhKXjAZhxgb2jw2G6w_OcAoeVDirb0Loe_G7NJFVHo8_r5GrEQz0CNyowAXwCnbC98zM30VINd5B_7xYgy0__3uvS4KBZprhIOiVkGIGUnaA2f7bb8X6frmV9&__tn__=kK-y-R


масової роботи у бібліотеці: традиції та інновації» для бібліотекарів сіл 
Хмельницької громади. 

У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці Хмельницької 
міської територіальної громади відбувся практикум «Облік роботи 
бібліотеки за допомогою Excel» для працівників бібліотечної системи 

(https://cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=30
14&fbclid=IwAR3-j-
vpC41QeWQ4TEQ8aOeJBYnXotkRphi2JJfwawr8WNASr6OQQC0aeMc). 

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