
Хроніка культурного життя Хмельниччини 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернет-ресурсів та 

неопублікованих документів за січень 2023 року) 

 

Загальні питання 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в Хмельницькому 

відбувся мітинг-реквієм біля пам’ятного знака на будинку № 15 на вулиці 

Вайсера. Організатором цього поминального мітингу був Хмельницький 

благодійний фонд «Хесед Бешт» (https://km-oblrada.gov.ua/vshanuvaly-pamyat-

zhertv-golokostu/). 

До Дня Соборності України делегації Хмельниччини та Тернопільщини 

за традицією зустрілися на кордоні областей. Цьогоріч їх зустрічала гостина 

Буковина. Під державними прапорами, зі стягами УНР та ЗУНР гості прибули до 

Хотинської фортеці (https://www.adm-km.gov.ua/?p=119761). Також в обласному 

центрі та у населених пунктах області відбулися покладання квітів до меморіалів 

та пам’ятних дошок борців за Українську державу.  

У Крупецькій сільській територіальній громаді до Дня Соборності 

України встановили 12-метрову щоглу у найвищій точці Поляні. 

 

Бібліотечна справа 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в публічних бібліотеках 

області відбулися година пам’яті «Голокост і його вплив на сучасний світ та 

Україну» на платформі Zoom (Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_27_2/2023_01_27_2.php) та засідання 

кіноклубу Docudays UA «Право в об’єктиві» на тему «Голокост. Ксенофобія. 

Права та обов’язки людини» 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_26_1/2023_01_26_1.php); історична 

пам’ятка «Свіча пам’яті» (Кам′янець-Подільська центральна міська бібліотека 

імені Костя Солухи); 

До Дня пам’яті Героїв Крут у публічних бібліотеках області відбулися: 

година мужності «Крути – героїчна боротьба української молоді» в рамках 

засідань історичних студій «Україна крізь віки» (Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_23_8/2023_01_23_8.php); тематична 

зустріч «Герої Крут для нащадків взірець» з особовим складом Хмельницького 

територіального батальйону Національної Гвардії України (Хмельницька ОБЮ – 

http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:-105-

&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26); відеорепортаж «Бій під Крутами: 

історична правда» (Хмельницька ОДБ імені Т. Г. Шевченка – 

http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1623#

gsc.tab=0); година пам’яті «Подвиг Героїв Крут з нами» (бібліотека-філія № 11 

Хмельницької МЦБС – 

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

3270). 

До Дня Соборності України публічні бібліотеки області взяли участь у 

флешмобі #Книжковий_ланцюг_єдності, який був оголошений Молодіжною 
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секцією Української бібліотечної асоціації. В книгозбірнях області відбувся цикл 

заходів: година історичних фактів «Українська революція та перша 

незалежність» (Хмельницька ОУНБ – 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_24_1/2023_01_24_1.php); патріотична 

година «Соборність України: під прапором волі» та квест-мандрівка «Захід, 

схід – одна країна! Це – соборна Україна» (Хмельницька ОДБ ім. Т. Г. Шевченка 

– http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1622

#gsc.tab=0); година гідності «Ми – українці! Ми – єдині!». На заході 

презентовано експозицію плакатів «Ми – переможці» учасників студії 

«Малювання як арт-терапія» (Хмельницька центральна публічна бібліотека – 

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

3248); історичний бриз «В полоні сили великої злуки» (бібліотека-філія № 2 

Хмельницької МЦБС – 

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

3250); патріотичний квест «В єднанні сила і міць держави» (бібліотека № 3 

Хмельницької МЦБС – 

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

3246); відеоподорож «Соборна. Вільна. Самостійна», патріотична мандрівка 

«Захід, Схід – одна країна! Це Соборна Україна!» (Чемеровецька центральна 

бібліотека – https://www.facebook.com/profile.php?id=100042064637436); 

перегляд документального фільму «Акт злуки. Відтворення історичної правди» 

(Волице-Полівська сільська бібліотека Теофіпольської селищної ради); урок 

історичної пам’яті «Єдина Соборна Україна» (бібліотека-філія № 8 для дітей 

Кам’янець-Подільської МЦБС); патріотичне свято «Свято Єдності» 

(бібліотека-філія № 7 Кам’янець-Подільської МЦБС).  

 

Різдвяний цикл мистецьких подій 

В публічних бібліотеках області відбулися новорічні розважальні заходи 

для дітей, вечори щедрівок, народознавчі години, святкові віншування, майстер-

класи з виготовлення різдвяної зірки та різдвяних янголів, вечорниці, літературні 

колажі тощо. 

Протягом січня в публічних бібліотеках області продовжується реалізація 

волонтерських проєктів: плетіння маскувальних сіток та передача їх на 

передову; виготовлення оберегів для воїнів; збір книг для військових частин 

міста та шпиталів; відвідування поранених у військовому шпиталі та концертні 

програми у військових частинах; збір дитячих малюнків для воїнів та 

гуманітарної допомоги; виготовлення окопних свічок; приготування їжі для 

захисників; зустрічі з психологами, чергування на пунктах видачі гуманітарної 

допомоги (https://www.facebook.com/people/100064575224621/, 

http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1601#

gsc.tab=0, 

https://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1601

#gsc.tab=0). 

Фахівці публічних бібліотек проводять заходи для внутрішньо 

переміщених осіб, які тимчасово перебувають у територіальних громадах. У 
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бібліотеках працюють клуби розмовної української мови, відбуваються зустрічі 

з психологами, проводяться майстер-класи з виготовлення патріотичних 

янголят, а також мистецькі уроки в студії пісочної анімації, турніри з настільних 

ігор, екскурси в історію краю, психологічні тренінги для дітей переселенців за 

участю волонтерів Хмельницького міського Товариства Червоного Хреста 

України та різноманітні майстерки. 

 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

В бібліотеці продовжує працювати благодійний фонд «Право на захист» 

як партнер Консорціуму Реагування (UKRAINE RESPONSE CONSORTIUM) за 

фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA), який приймає 

заявки від «новоприбулих» переселенців на матеріальну підтримку 

(http://ounb.km.ua/news/2022/2022_10_19_1/2022_10_19_1_1.php). 

В рамках проєкту «Руzzкую літературу – на макулатуру!» в бібліотеці 

організовано пункт прийому російськомовної літератури. Проєкт ініційований 

волонтерами благодійного фонду «Волонтери Поділля» разом із Хмельницькою 

міською радою (http://ounb.km.ua/news/2022/2022_11_28_1/2022_11_28_1.php). 

До 160-річчя січневого повстання (польського національного визвольного 

повстання 1863 – 1864 років проти панування російської імперії, яке розпочалося 

22 січня 1863 року з атаки повстанців на російські гарнізони) відбулася зустріч 

Хмельницького осередку Спілки поляків в Україні 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_23_2/2023_01_23_2.php). 

В бібліотеці протягом січня відбулися заходи: інформаційна година-

практикум «Як допомогти своїм нервам у стресовій ситуації» 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_20_3/2023_01_20_3.php); презентація 

друкованого видання «Довідник безбар’єрності», підтриманого Першою леді 

держави Оленою Зеленською та громадською організацією «Безбар’єрність» 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_18_3/2023_01_18_3.php); юридичний 

консалтинг «Мобінг як несприятливий соціальний фактор» на платформі 

ZOOM (http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_18_2/2023_01_18_1.php); 

літературно-мистецька година «Незламний лицар правди і свободи» до 85-

річчя від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача Василя 

Стуса (http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_05_2/2023_01_05_2.php). 

У січні розпочав роботу розмовний клуб «Німецька для початківців» з 

волонтеркою Юлією Конаш в рамках співпраці з громадською організацією 

«Товариство німців Хмельниччини – ВІДЕРГЕБУРТ» 

(http://ounb.km.ua/gete/index.php?kom=63; 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_27_1/2023_01_27_1.php; 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_23_4/2023_01_23_4.php; 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_20_1/2023_01_20_1.php; 

http://ounb.km.ua/gete/index.php?kom=59). 

Продовжує роботу англомовний розмовний клуб з волонтером Віталієм 

Малієнком (http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_23_3/2023_01_23_3.php; 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_16_2/2023_01_16_2.php). 

Продовжує роботу розмовний клуб «Скажи мені українською». В рамках 
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реалізації проєкту «Єдині» за ініціативи «Навчай українською» у січні 

відбулося перше заняття 9-го курсу розмовного клубу з української мови. Коуч 

– викладач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету Таїсія Коваль 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_25_1/2023_01_25_1.php). 

 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва 

Протягом місяця в бібліотеці відбулися: поетичний вечір-зустріч з 

поетесою, членкинею Хмельницької міської літературної спілки «Поділля», 

співачкою Раїсою Біберіною-Тимчук та юною письменницею Ольгою Бучиною; 

мотиваційний тренінг «Код впевненості для підлітків»; батл з настільних ігор 

«Грай-перемагай»; квест «Різдвяна веремія»; літературний спомин «Митець, 

що злився з криком власної нації» до 85-річчя з дня народження Василя Стуса; 

виставка вертепів учнівської молоді закладів профтехосвіти області; зустріч з 

Павлом Жебрівським, відомим політиком, депутатом Верховної Ради України 

кількох скликань, колишнім очільником Донецької ОДА, Президентом 

військово-цивільної спілки «Бойове Братерство України» 

(http://oub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1464:2023-01-

26-15-18-24&catid=1:2009-06-18-22-36-14&Itemid=26). 

 

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

У бібліотеці відкрито виставку «Український національний одяг: від 

історії до сучасності» Ольги Ярошевич та Єрни Загоруйко, викладачів трудового 

навчання та швейної справи Старокостянтинівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1621

#gsc.tab=0). 

Під час зимових канікул для читачів проведено ряд дозвіллєвих заходів, а 

саме: літературні читання, фолькмандрівки, майстер-класи, веселі забави в 

ігровій зоні «Кльове місце» 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1613

#gsc.tab=0). 

Для дітей проведено захід «Різдвяна історія» 

(http://odb.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=1617

#gsc.tab=0). 

 

Публічні бібліотеки Хмельниччини 

У Центральній публічній бібліотеці Хмельницької міської 

територіальної громади протягом місяця діяв Активний простір, у якому 

щотижня бібліотекарі організовували різноманітні активності для дітей.  

У книгозбірні відбулася творча зустріч з подільським літератором, 

журналістом та медиком артилерійського підрозділу Михайлом Цимбалюком 

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

=3271); презентація книги «Прокидаєшся ранком, годуєш кішку» Катерини 

Флекман, журналістки та психологині 

http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_25_1/2023_01_25_1.php
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(https://www.cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id

=3234). 

У відділі краєзнавства Кам’янець-Подільської центральної міської 

бібліотеки ім. Костя Солухи відбувся вечір-портрет «Знавець Кам’янця-

Подільського», присвячений 70-річчю від дня народження журналіста, історика, 

краєзнавця Олега Будзея. 

У КЗ «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної ради» 

відбулася зустріч із Михайлом Цимбалюком, українським письменником, 

членом Національної спілки письменників та журналістів України 

(https://www.facebook.com/groups/2408657799384666/permalink/33654835070354

19/). 

 

Театрально-концертне життя 

У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені 

Михайла Старицького відбулися покази: вистави «Чаклунка» за мотивами 

казки «Спляча красуня»; абсурдної комедії «Апельсини від Єви» за п’єсою 

А. Ніколаї; інтерактивної вистави-перформанс «Маріуполь#надія на світанок» за 

п’єсою М. Бортник-Гулеватої, М. Пінчук; хореографічної вистави «Роксолана»; 

невигаданої історії «Дитина в дарунок» за мотивами твору М. Лисака; докудрами 

«Вій 2» за п’єсою Наталки Ворожбит; комедії «Ревізор» за мотивами п’єси 

М. Гоголя; драмеді «Кайдаші» за повістю І. Нечуй-Левицького «Кайдашева 

сім’я»; комедії «Ніч перед Різдвом» за мотивами твору М. Гоголя; казки 

«Дванадцять місяців»; «Очі блакитного собаки»; зимової казки «Лускунчик» за 

мотивами твору Е. Гофмана; драми «Украдене щастя» за мотивами твору 

І. Франка; казки «Крижане серце» за мотивами Бродвейського мюзиклу 

«Frozen»; комедії «Божевільна ніч або № 13» за п’єсою Рея Куні. 

У театрі відбулося новорічне мультимедійне шоу «Чарівний Новий рік». 

Відбулися концерти: Ірини Федишин «Україна колядує»; Майї Онищук 

«Ми» (https://www.facebook.com/groups/teatrstarickogo/). 

У Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок «Дивень» 

започатковано виїзди у дошкільні освітні заклади міста з виставами. 

Протягом місяця глядачі театру переглянули вистави: «Червона Шапочка 

або десять пиріжків для бабусі»; «Підкова на щастя»; «Пригоди плюшевого 

ведмедика»; «Кому потрібен Сніговик?»; «Страшко»; «Гноми доброї 

Білосніжки»; «Чарівні сніжинки»; «Різдвяна ніч» (https://www.facebook.com/-

108301901648344/). 

В Хмельницькій обласній філармонії відбулися концерти: співака та 

композитора Олександра Кварти у супроводі Хмельницького академічного 

муніципального естрадно-духового оркестру 

(https://www.kult.km.ua/news/view/862-koncert-oleksandra-kvarti-u-suprovodi-

estradno-duhovogo-orkestru); «Happy Birthday, Mozart» Академічного 

симфонічного оркестру обласної філармонії; Хмельницького самодіяльного хору 

«Намисто», приуроченого до 10-ї річниці створення колективу; «Бах і 

сучасність» за участю заслуженої артистки України Ірини Харечко (м. Київ); 

«Єдиному Богу слава» заслуженої артистки України Олени Балахівської; «У вирі 
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танцю до Перемоги!» за участю «Козаків Поділля»; Миколи Довгальова «Ти для 

мене все». 

У філармонії відбувся дитячий Різдвяний бал 

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

 

Музейна справа 

У Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-

заповіднику започатковано проєкт #Твоя_історія_важлива!, в рамках якого 

збираються спогади очевидців про російсько-українську війну, які тимчасово 

перебувають у м. Кам’янець-Подільський (http://muzeum.in.ua/novyny/). 

Протягом місяця діяли виставки: «Калейдоскоп творчості» та «Візії через 

віки», на якій представлені творчі роботи студентів КПНУ імені Івана Огієнка 

кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

Відбулася музейна година «Голокост. Пам’ятаємо» до Міжнародного дня 

вшанування жертв Голокосту; «Дошкільнятам про Соборність»; презентація 

книги «Маски чужих ролей» Віоліни Ситник. 

Відвідувачі музею приєдналися до міжнародної акції «Cелфі в музеї» 

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

У Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» 

відбулося відкриття фотодокументальної виставки «Комунізм = Рашизм», яка 

розроблена науковцями Галузевого державного архіву Українського інституту 

національної пам’яті та персональної виставки «Чарівне мереживо витинанки» 

Оксани Цимбалюк, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, голови Спілки художників Дунаєвеччини та майстрині витинанки 

(https://www.facebook.com/niaz.kamenec/). 

У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрито виставку 

творів Світлани Макаренко та її учнів «Стежки на полотні». 

В Арт-хабі відбувся цикл заходів: лекції «Брьохели» від Дмитра 

Михайловського; майстер-класи «Святкова поробка» від Ольги Нікітіної; 

«Різдвяна зірка з паперу» від етноколективу «Ладовиці»; «Іграшка з тканини» від 

Ірини Заспи; «Фея з ниток» від Ольги Несміянової; «Лялька-берегиня» від Ірини 

Йолтухівської; «Котики-ЗСУ та Киці-україночки» від Олени Панчук; заняття 

«Український фольклор» та «Український традиційний спів Поділля» від 

етноколективу «Ладовиці»; творчі майстерні з Андрієм Каптарем; артисттоки з 

Андрієм Каптарем та Оксаною Мазур; етнофестиваль «Дар» від етноколективу 

«Ладовиці» (https://www.facebook.com/khramhohm/). 

В Хмельницькому обласному літературному музеї відбулася низка 

заходів, а саме: літературний урок «Василь Стус. Поет. Правозахисник. 

Людина…» до 85-річчя від дня народження письменника; літературно-

мистецький захід «О, як люблю я рідний край і в щастя мить і у негоду…» з 

нагоди 125-річного ювілею Володимира Сосюри. 

Старша наукова співробітниця музею Альона Радецька на запрошення 

голови спільноти «Дивослово» Розсошанської сільської ради Людмили 

Смаровидло взяла участь у різдвяній зустрічі-тренінгу, присвяченій сучасній 
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літературі, що відбулася в Хмельницькій міській централізованій бібліотечній 

системі. 

Директор літературного музею Василь Горбатюк взяв участь у презентації 

книги «Мета його – то правда і любов. Микола Матвіїв – одинокий лелека 

поезії», яка відбулася в Деражнянській бібліотечній системі 

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

Наукові співробітники Хмельницького обласного краєзнавчого музею 

продовжували вести серію «підглядачок» «Живуть же..!» про звичайне життя 

тварин у незвичайному ракурсі. 

В музеї відбулися: пізнавально-розважальний захід «А третій же 

празник – святе Водохреще» в рамках музейного проєкту «Чаювання під 

ялинкою»; розважально-пізнавально-творчий «коктейль». 

В рамках проєкту «Новорічно-різдвяний музейний ігроленд» відбулися 

музейні майстерки «Різдвяний янгол» та «Зайчик зустрічає»; затишний музей 

«Чаювання під ялинкою» та етнографічні заглядалки 

(https://www.facebook.com/okm.km.ua/). 

У музеї історії міста Хмельницького відбулась авторська лекція-бесіда 

«Українська Соборність і війна ідентичностей» 

(https://www.kult.km.ua/news/view/863-ukrajins-ka-sobornist-i-viyna-

identichnostey). 

У Музеї пропаганди продовжує діяти виставка «Скривавлена нива», яка 

експонується у співпраці з Меморіальним заповідником «Биківнянські могили». 

Протягом місяця у музеї відбулися: музейний урок з природознавства 

«Птахи нашого краю»; музейні заняття «Птахи нашого краю» та «Різдво йде – 

Маланку веде»; музейний кінопоказ українського історичного фільму-екшена 

«Крути 1918»; кінолекторії «Єдина нація» і «Пам’ять про Крути»; лекція 

«Митрополит Іларіон: творець нової України» з циклу «Про що мовчала 

радянська історія»; презентація книги Георгія Майсурадзе «Миколай – захисник 

дітей» (https://www.facebook.com/museumofpropagandashepetivka). 

У Волочиському історико-етнографічному музеї відбувся кінопоказ 

фільму «Щедрик проти русского міра», приурочений до Дня Соборності України 

(https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo

k.com%2FVolochiskbiblioteka%2Fposts%2Fpfbid0rVErfwyTSMnEB94KTDkHRr7

7q6P9widCCEoPNtBCHLYw1khVD9JXYWrnNVeVWY9Jl&show). 

  

Просвітництво. Художня самодіяльність 

В Ізяславському будинку культури відбувся щорічний фестиваль «У 

колі друзів» за участю фольклорно-етнографічних гуртів, фольклорних 

колективів, церковних хорів, окремих виконавців, які виконували колядки, 

щедрівки та різдвяні піснеслови. 

В Кам’янець-Подільському міському будинку культури відбувся 

концерт колядок і різдвяних піснеспівів «Славімо Різдво Христове», яке 

організувала Духовна рада християнських церков спільно з міською владою 

місма. 

У Миролюбненській територіальній громаді на свято Святого Василя і 
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Старого Нового року у рамках акції «Різдво Перемоги» від Творчої сотні «Рух до 

Перемоги» спільно з 42 Гарнізонним Будинком офіцерів проведено святковий 

концерт для Захисників України. 

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва розпочато курс акторської майстерності «Життя – театр, а всі ми в 

нім – актори» (https://honmccm.com.ua/kurs-aktorskoi-majsternosti-zhyttia-teatr-a-

vsi-my-v-nim-aktory/), а також відбувся музично-поетичний вечір «Ми є 

сильні!» – це цикл зустрічей з культовими особистостями, які популяризують 

українську культуру (https://honmccm.com.ua/vidbuvsia-muzychno-poetychnyj-

vechir-my-ie-sylni/). 

 

Виставки 

У адмінприміщенні Кам’янець-Подільської міської ради до Дня 

Соборності відкрито фотовиставку «Кам’янець – Соборна столиця України  

1919-го». 

У Хмельницькій школі мистецтв «Озерна» експонувалася виставка 

«Моя рідна Україна», на якій було представлено творчі роботи учнів відділу 

образотворчого мистецтва з нагоди Дня Соборності України 

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

У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і 

мистецтва презентовано виставку «ТОТЕМИ» Ірини Жари – головного лікаря 

«Подільського центру зору та естетичної медицини», лікаря-офтальмолога, 

пластичного хірурга (https://honmccm.com.ua/prezentatsiia-vystavky-totemy/). 

 

Дитячі музичні школи 

До Дня Соборності України у Хмельницькій школі мистецтв «Заріччя» 

відбулася лекція-концерт «Моя Україна – соборна і вільна»; у Хмельницькій 

школі мистецтв «Райдуга» – святковий концерт «Пісні моєї України»; у Центрі 

національного виховання учнівської молоді – літературно-музична композиція 

«Моя єдина Україна»; у великій залі Хмельницької музичної школи № 1 ім. 

М. Мозгового – благодійний концерт-лекція «Серце моє – Україна!» 

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

В Новоушицькій мистецькій школі відбулася зустріч з воїном ЗСУ, 

викладачем школи Михайлом Лукіянчуком. 

 

Відродження українських традицій  

В приміщенні Хмельницького обласного художнього музею відбувся 

етнофестиваль «Дар». Під час дійства звучали традиційні стародавні колядки 

Поділля та Київського Полісся у виконанні учасників хмельницької етностудії та 

фольклорного гурту «Ладовиці» та гостей міста – автентичного виконавця, 

народного майстра співу, відомого в усій Україні автора колядок про війну 

Олексія Заєця та учасників фольклорного гурту з села Фасова Макарівського 

району Київської області і селища Калинівка Фастівського району Київської 

області (https://www.kult.km.ua/news/view/857-na-etnofestivali-dar-lunali-

rizdvyani-kolyadki-podillya-i-kijivs-kogo-polissya). 
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Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтва започаткував фотопроєкт «Краса української хустки». Щомісяця 

родини мають можливість робити фотосесії у хустках та українських 

вишиванках у спеціально облаштованій фотозоні 

(https://honmccm.com.ua/fotoproiekt-krasa-ukrainskoi-khustky/). Організовано 

цикл презентацій фольклорно-етнографічних матеріалів з архіву відділу 

народної творчості та нематеріальної культурної спадщини «Душа 

Хмельниччини». В ході проєкту відвідувачі ознайомляться з кращими зразками 

автентичного виконання фольклору, зразками сучасної обробки народної 

музики, традиціями та звичаями, легендами та гастроспадщиною області 

(https://honmccm.com.ua/dusha-khmelnychchyny/). Відбулись обласні майстер-

класи з художнього валяння за участю Борецької Надії Анатоліївни – 

викладачки Хмельницької художньої школи, членкині Національної спілки 

художників України та Бондарук Наталії Михайлівни – майстрині з 

м. Хмельницький (https://honmccm.com.ua/vidbulys-oblasni-majster-klasy-z-

khudozhnoho-valiannia/). 

В Чорноострівській селищній територіальній громаді відбувся 

фестиваль народних обрядів та вертепів «Віфлеємська зоря». Творчі колективи 

громади, з метою збереження звичаїв, традицій та обрядів, щедрували та 

колядували (https://chornoostrivska-otg.gov.ua/news/1674051801/). 

На майданчику біля ТЦ «Дитячий світ» хмельничан та гостей міста вітали 

з Різдвяними святами фольклорний гурт «Ладосвіти» Хмельницької школи 

мистецтв «Заріччя», етностудія і фольклорний гурт «Ладовиці» ГО 

«Відродження традицій Поділля» (керівник Ірина Телюх) 

(https://www.kult.km.ua/news/view/853-hmel-nichan-i-gostey-mista-z-rizdvyanimi-

svyatami-vitali-fol-klorni-gurti-ladovici-ta-ladosviti). 

На Славутчині проходив марафон колядок. Цьогоріч його проводили з 

метою благодійності для збору коштів на підтримку ЗСУ та інших доброчинних 

ініціатив. Селами Ярмолинецької селищної громади прокотилася Різдвяна 

коляда. 

У Летичівській селищній територіальній громаді відбувся 

XVII Різдвяний фестиваль колядок у санктурії Летичівської Богородиці. 

У Шепетівській міській територіальній громаді відбувся XIII міський 

фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна зірочка». 

У Нетішинській територіальній громаді відбувся фестиваль мистецтва 

«Нетішинська коляда». 

У Волочиському ЦКД «Гармонія» ім. М. Чепелюка відбувся фестиваль 

колядок та щедрівок «Хай святиться-веселиться свята Йорданівська водиця» та 

ярмарок-розпродаж виробів народних майстрів 

(https://www.facebook.com/100028287051675/videos/886570132541731/). 

 

Вшанування пам’яті 

На приміщенні Полонської гімназії № 6 (Полонської ТГ) встановлено три 

меморіальних дошки загиблим Героям: Саві Олійнику, Вадиму Бобровніку, 

Вадиму Дехтяруку. 
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Підвищення кваліфікації 

Фахівці Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

провели захід з цифрової грамотності «Корисні мобільні застосунки» для 

працівників публічних бібліотек області та користувачів в рамках проєкту «Дія. 

Цифрова освіта» на платформі Zoom 

(http://ounb.km.ua/news/2023/2023_01_24_3/2023_01_24_3.php). 

 

 

Завідуюча відділом краєзнавства    Зоя ФІЛІПЕНКО 
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