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E-mail: kultura_xm@ukr.net

Інформація
про стан виконання Програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки «Нова лінія
культурних змін» за І півріччя 2021 року

№
з/п
1

1.

Зміст заходу

Термін
виконання

2
нових

3
2021-2025

Створення
мистецьких
просторів:
- «Мистецький сад» (вул.
Курчатова, 9, просто неба);
«Мистецька алея» (вул.
Курчатова, 1Б, просто неба);
«НАД перехрестям» (дах
будівлі Центральної бібліотеки,
вул. Подільська, 78);
- Дворик художника виставкової
зали
дитячої
школи
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва (вул.
Проскурівська,67, просто неба);
«УкраїноТериторія»
(мистецьке середовище просто
неба у сквері імені С.Бандери на
перехресті вулиць Зарічанської

Стан виконання

4
У 2021 році продовжується капітальний
ремонт прилеглої території школи
мистецтв «Райдуга» («Мистецький сад»).
Планується
завершення
монтажу
сценічного
павільйону,
електрокомунікацій,
оформлення
прилеглої території. У першому півріччі
проведено
коригування
проєктнокошторисної документації на капітальний
ремонт на суму 18,4 тис. грн та
проплачено аванс на суму 289,4 тис. грн.
У поточному році запрацював простір
«УкраїноТериторія» у сквері імені С.
Бандери. Тут
20 травня проведено
фестиваль
весняної
обрядовості
«Ладовиці».

Обсяг
фінансування,
тис. грн.
5
307,8

Індикатори
виконання
(назва та
кількісний
показник)
7
Кількість
локацій – 1.
Кількість
глядачів – 1000
осіб

та С.Бандери);
- «Територія натхнення» у центрі
національного
виховання
учнівської
молоді
(вул.
Курчатова, 1Б);
- креативного простору у
кінотеатрі імені Т.Шевченка
(вул. Шевченка,40)..
Створення форум – клубу
«Хмельницька родина» на базі
центру національного виховання
учнівської молоді

2021-2022

2.

Організація роботи лабораторії
ручного друку світлин при музеїстудії фотомистецтва

2021-2022

Продовження
реконструкції
будівлі по вул. Свободи, 22 під

2021-2025

3.

4.

Створено форум-клуб «Хмельницька
родина», до складу якого увійшли
представники
національно-культурних
товариств міста:
Хмельницька
міська
спілка
поляків України.
Культурно
–
просвітницький
центр ім. Юліуша Словацького польської
громади міста Хмельницького.
Хмельницький
інформаційноконсультаційний центр університету
Марії Кюрі-Складовської у Любліні.
Хмельницька
обласна
спілка
вірменської національної культури.
Хмельницька єврейська громада;
Центр німецької культури.
Планувалося відкрити Лабораторію
ручного друку при музеї-студії
фотомистецтва у першому
півріччі 2021 року шляхом фінансування
з бюджету, але на жаль кошти не
виділені на прийняті бюджету ні на його
уточнені.
Реалізація проєкту планується у першому
півріччі 2022 року шляхом участі у
програмі Бюджет участі (за умови
перемоги у конкурсі проєктів).
У будівлі краєзнавчого музею під
музейний комплекс історії та культури на

Кількість
учасників – 35
осіб

2055,0

5.

1.

2.

музейний комплекс історії та
культури та створення експозиції
музейного комплексу
Реставрація міського будинку
культури

вул. Свободи, 22 завершено роботи з
електромонтажу, вентиляції, розпочато
заливку підлоги.
2021-2025
Управлінням капітального будівництва
укладено договір на коригування
проєктно-кошторисної документації.
2. Знакові події та інновації

Проведення
знакових
для
Громади заходів:
- фестивалю
рок-музики
«Rock&Buh»;
- фестивалю
джазу
«JazzFestPodillia»;
- фестивалю
народної
хореографії
імені
В.Глушенкова
«HlushenkovFolkFest»;
- фестивалю оркестрових
шоу-програм
«ArtMajorShow»;
- фестивалю
хорового
мистецтва
«Співоча
асамблея»;
- літературного фестивалю
«Слово єднає!»;
- фестивалю
моновистав
«Відлуння»;
фестивалю мономистецтв
«Розкуття».
Започаткування
нових
Всеукраїнських та Міжнародних
фестивалів:
- Фестивалю оригінальних
мистецтв та вогняних
шоу-програм
«Zlights»,
щорічно;
- Фестивалю аматорського

2021-2025

Всього у першому півріччі 2021 року
проведено 86 загальноміських заходів, у
т.ч. такі знакові для громади, як: XXIII
міжнародний фестиваль «Відлуння»
онлайн, рок-фестиваль «Rock&Buh»,
джазовий фестиваль «Джаз Фест
Поділля».
В травні відбулося перше засідання
робочої групи по проведенню фестивалю
«Слово єднає!». Розроблено концепцію
проведення цьогорічного фестивалю,
запрошення
відомих
українських
письменників – гостей фестивалю,
Програму фестивалю.

2021-2025

У поточному році заплановано
проведення Фестивалю оригінальних
мистецтв та вогняних шоу-програм
«zLightsFest», Фестивалю аматорського
театру «АКТ другий».

2700,00

Кількість – 3.
Кількість
учасників – 7000
осіб та 1141
перегляд вистав
«Відлуння», 15.4
тис. переглядів
рок-фестивалю
та
6,9
тис.
переглядів
джазового
фестивалю
на
YouTube
та
сторінках у FB.

-

-

3.

4.

театру «АКТ…», бієнале;
Кроссекторального
фестивалю «KHMELarts»,
бієнале;
Скульптурного пленеру;
Фестивалю
вуличної
музики «MusicStreetFest»;

Проведення Культурних пікніків
«Khmelfamily» у Молодіжному
парку спільно з національними
общинами
Участь у грантових програмах
Українського культурного фонду
та міжнародних організацій.

2021- 2025

Спільно з міською Спілкою поляків
України планується проведення
польського пікніка 7 серпня 2021 року.

2021- 2025

Закладами культури міста підготовлено 5
грантових заявок до вітчизняних та
міжнародних інституцій, які, на жаль, не
були підтримані.
Працівники бібліотеки-філії №11 також
взяли участь у декількох міні-акціях та
програмах:
- долучилися до Міжнародної акції
«#1Lib1Ref» від ГО «Вікімедіа Україна»,
відредагувавши 5 статей у Вікіпедії та
після
завершення
акції
отримали
сертифікати
учасників
https://www.facebook.com/permalink.php?s
tory_fbid=3956358954417190&id=1000012
93748126
;
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=1126399101188981&id=1000145670526
45
- заповнили реєстраційну форму для
бібліотек на отримання Премії KBU
AWARDS
від
ДТЕК
Академія,
видавництва «Фоліо» та «Корпоративні
медіа. Вуйсберг та партнери», БФ
«Бібліотечна країна», пройшли відбір та
отримали 12 нових книг із саморозвитку

людини:https://www.youtube.com/watch?v
=WfivZksRhc0
- отримали 50 книг від участі у «Конкурсі
для активних» від ГО «Фундація Дарини
Жолдак»;
- отримали настільну гру «Еко-мемо»,
взявши участь у акції від БФ
«Бібліотечна
країна»
https://cutt.ly/NWuptCh

1.

2.

3.

4.

5.

3. Підтримка мистецьких дебютів, професійних колективів та аматорської творчості
Проведення фахових майстер2021-2025
У червні до 100-річчя Національної
класів від провідних музикантів
хорової спілки імені М.Леонтовича
та диригентів, балетмейстерів та
проведено концерт – майстер-клас для
режисерів України та світу для
хорового товариства області, в якому
професійних муніципальних
взяв участь академічний муніципальний
колективів
камерний хор.
Надання підтримки щодо зйомок
2021-2022
Автори художнього фільму «Між
художнього фільму «Між
крадіїв» у першому півріччі не
крадіїв» та організація його
зверталися по допомогу.
прем’єрного показу.
Проведення джазового курсу та
2021-2025
У рамках джазового фестивалю
майстер-класів з джазового
щорічно
проведено майстер-клас піаніста Олексія
музикування для музикантів
Боголюбова з джазового музикування, в
міста
якому взяло участь 22 особи.
Проведення авторських
концертів композиторів Віталія
Самолюка та Станіслава
Ярецького

2021, 2022

У травні 2021 року проведено авторський
концерт хмельницького композитора
Віталія Срмолюка в обласній філармонії
зі створенням його відеоверсії.

Проведення семінарів-тренінгів з
мажорет спорту та хореографії із
запрошенням провідних
спеціалістів,тренерів з Європи

20212025р.р.
щорічно

У зв’язку з карантинними заходами
семінари-тренінги не проводилися.

Кількість – 1
Кількість
учасників – 35
осіб

Кількість заходів
–1.
Кількість
учасників – 22
особи.

6.

7.

1.

2.

Участь колективу мажореток
«Альфа» у чемпіонатах України,
Європи та Світу.
Реалізація мистецьких проєктів:
«Молода еліта міста» та
«Ветеран» у моно театрі «Кут»

Створення партнерств з
вітчизняними та зарубіжними
мистецькими навчальними
закладами, українськими
урядовими організаціями та
фондами, громадськими
організаціями та іншими
інституціями

Створення методичних
об’єднань викладачів мистецьких
шкіл за фахом як інноваційних
майданчиків для акумуляції та
обміну новітніми педагогічними
ідеями та методиками,
проведення низки майстеркласів.

20212025р.р.
20212025р.р.

Колектив мажореток «Альфа» планує
взяти участь у чемпіонаті світу з
мажорет-спорту 22-24 жовтня 2021 року.
У першому півріччі проведено 20 вистав
у рамках проекту «Молода еліта»,
переглянуло 517 учнів та 1 вистава
проєкту «Ветеран».

4. Розвиток мистецької освіти
2021-2025
Управлінням культури і туризму та
мистецькими школами укладено угоди
про співпрацю з Хмельницьким
музичним коледжем імені В.Заремби та
Хмельницькою гуманітарнопедагогічною академією. Зокрема, угода
між управлінням та коледжем передбачає
популяризацію джазової музики,
проведення джазового фестивалю та
майстер-класів з джазового музикування,
відкриття джазового факультативу у
музичному коледжі. Колектив школи
мистецтв співпрацює з творчими
колективами Дитячої музичної школи №1
м. Вінниця (онлайн спілкування).
2021-2025
Створення методичного об’єднання
викладачів мистецьких шкіл міста
заплановане на навчальний 2021-2022 рік
за фахом :
- фортепіано;
- вокально-хоровий;
- образотворче мистецтв;
- бандура;
- фольклор;
- народні інструменти;
- духові інструменти;
- струнно-смичкові інструменти;

40,0

Кількість вистав
– 21.
Кількість
глядачів – 517.

Кількість
партнерств- 11.
Кількість
ініціатив
у
рамках
партнерств – 1.

театральне мистецтво;
- хореографія;
- музична теорія.
Планується відкриття філії у новому
навчальному 2021-2022 навчальному
році.
Підготовлено 3 методичних розробки та
проєкт програми у художній школі:
Павлович
Н.І. «Методи
і
прийоми навчання композиції у
підготовчих
класах
шкіл
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, художніх
школах та дитячих школах
мистецтв»;
-Костюшко С.А.: «Використання
змішаних технік на уроках композиції»;
- Олійник О.В.: «Пропорції
людини. Начерки і замальовки
фігури людини»;
- Борецька Н.А. «Ткацтво».
Навчальна програма з предмету ПЗВ
-

3.

4.

Відкриття філії дитячої музичної
школи №1 імені М.Мозгового в
селі Давидківці
Розробка методичного
забезпечення мистецької освіти

2021

2021-2025

(проєкт) – квітень 2021.
У школі мистецтв «Райдуга»
викладачем-методистом,
кандидатом мистецтвознавства, Іриною
Красовською розробляється
типова навчальна програма з
навчальної
дисципліни
«Сольний
спів
(естрадний, джазовий)» середнього
(базового) підрівня початкової
мистецької освіти
(Міністерство культури та інформаційної
політики України,
Державний науково-методичний центр
змісту мистецької освіти).
Державним науково-методичним

Кількість учнів Кількість
розробок - 9

1.

2.

центром змісту культурно-мистецької
освіти (м. Київ) створено робочі групи за
участю викладачів школи мистецтв
(Лежанської О.В., Тітова А.Г.) для
написання навчальних програм базового
рівня з предметів «Основи сценічного
руху» та «Основи сценічної мови»
(січень-травень 2021 р.).
Протягом І півріччя викладачами школи
створено 6 методичних розробок:
Ковбасіста М.О. Методична розробка на
тему: «Новітні прийоми гри на бандурі»;
Відлацька Н.Я. Методична розробка на
тему: «Як організувати дистанційне
навчання з предметів «Сольфеджіо» та
«Українська та Зарубіжна музичні
літератури» за допомогою найпростіших
онлайн ресурсів»; Дудар О.О. - участь у
розробці Типової навчальної програми з
навчальної дисципліни «Фольклорний
ансамбль» елементарного підрівня
початкової мистецької освіти. Київ,
Довідка №266 – Державного науковометодичного центру змісту культурномистецької освіти; Дудар О.О. - розробка
онлайн уроків та тестових завдань з
предмета «Історія мистецтв» для учнів
образотворчого відділення.
5.Актуалізація та збереження культурної спадщини. Туризм
Здійснення інвентаризації
2021-2025
Здійснено моніторинг 7 щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини,
об’єктів культурної спадщини за видом
шляхом проведення постійного
архітектура
та періодичного моніторингу
Спорудження пам’ятного знаку
2021-2025
Рішеннями виконавчого комітету від
«Свароже коло», меморіальних
27.05.2021 №479 та від 08.07.2021 №658
та інформаційних дощок з метою
надано
дозволи
на
встановлення
вшанування видатних
меморіальної дошки Бессарабі Леоніду

Кількість
моніторингів
Кількість
об’єктів – 1.

особистостей та історичних
подій

Павловичу на фасаді житлового будинку
на вул. Старокостянтинівське шосе, 12 .

Виготовлення облікової
документації на щойно виявлені
об’єкти культурної спадщини за
видом «архітектура»

2021-2025

Всеукраїнський семінар наукової
реконструкції народної музики

2021-2025

Відтворення української
народної ікони Х -першої
половини ХХ ст. та організація
пересувної та онлайн виставки.
Розробка комплексної програми
розвитку туризму у

2021-2023

3.

4.

5.

6.

2021

Замовлено виготовлення облікової
документації на 7 щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини:
- Особняк (нині РАЦС) (Особняк, в якому
мешкали відомі військові та політичні
діячі пропонована назва) вул. Гагаріна, 4,
1903 р., 1928 р., 1970-ті рр.;
- Будинок (Житловий будинок кін. ХІХ
ст. пропонована назва) вул.
Грушевського, 97/1;
- Будинок (Житловий будинок кін. ХІХ
ст. пропонована назва) вул.
Грушевського, 93;
- Будинок (Театр Б. Шильмана, в якому
виступали видатні державні, військові та
культурні діячі 1907 р. пропонована
назва), вул. Проскурівська, 43;
- Будинок (Житловий будинок поч. ХХ
ст. пропонована назва), вул. Європейська,
5;
- Будинок (кінотеатр імені Т.Шевченка)
вул. Проскурівська, 40;
- Кінотеатр «Модерн» (власність
І.Я.Штейншлегера) (мур.), вул.
Проскурівська, 18.
У зв’язку із складною епідеміологічною
ситуацією семінар перенесено на
наступний рік.
Розпочато вивчення історичних джерел
іконографії даного періоду, технік
написання ікон X-першої половини ХХ
століть, ознайомлення з матеріалами.
Розробка комплексної програми розвитку
туризму у Хмельницькій об’єднаній

Кількість пакетів
– 7.

Хмельницькій об’єднаній
територіальній громаді на 20212026 р.р.
Відкриття офісу Туристичноінформаційного центру (ТІЦ) як
структурного підрозділу МКП
«Кінотеатр імені Т.Шевченка» з
введенням 3 штатних одиниць.

2021

7.

8.

Забезпечення обслуговування та
наповнення інформацією
туристичних кіосків
Наповнення інформацією
туристичного порталу
www.Khmel.travel

Кількість – 10.

2021-2025

2021-2025

Від початку поточного року створений,
працює і наповнюється актуальною
інформацією
інтернет-сайт
https://khmel.travel/. Діють сторінки у
соціальних мережах:
- Facebook:
Щодня
Хмельницький. Туристичноінформаційний центр - 1 345
осіб вподобали,
1 521
–
стежить;
- Instagram: khmel.travel - 217
підписників.

2021

Планується здійснення цієї роботи у
другому півріччі 2021 року.

9.

Розробка культурних маршрутів
містом з елементами квесту у
мобільному додатку «Walk you
10.
like», інклюзивного
екскурсійного маршруту та
аудіогідів музеями міста тощо

територіальній громаді на 2021-2026
р.р.запланована на друге півріччя 2021
року.
Управлінням
культури
і
туризму
розроблено
Статут
комунального
підприємства Хмельницької міської ради
«Хмельницький
туристичноінформаційний центр» та Програму
розвитку інформаційної інфраструктури
туристичних послуг. Рішенням п’ятої
сесії міської ради №33 від 21.04.2021
року створено підприємство, затверджено
Статут та Програму. Відкриття офісу
Туристично-інформаційного
центру
(ТІЦ) планується у вересні 2021року.

Кількість
аудіогідів – .
Кількість
туристичних
маршрутів – .

11.

1.

2.

Проведення Проскурів-паті з
метою створення громадської
ініціативи відновлення
історичного вигляду вулиці
Проскурівської

Проведення Фестивалю
інфомедійної грамотності
Створення у бібліотеках нових
просторів для неформальної
освіти та дозвілля мешканців
Громади

Розширення ігрових практик у
публічних бібліотеках

3.

Планується проведення зібрання
власників нерухомості по вулиці
Проскурівській з метою відновлення
історичного вигляду вулиці
Проскурівської у серпні 2021 року
спільно з управлінням архітектури та
Агенцією розвитку міста Хмельницького.
6. Інформаційно-освітні проєкти та читання

Кількість
учасників

2021

2021

2021-2022

2021-2025

Проведення Фестивалю інфомедійної
грамотності заплановано у жовтні 2021
року.
Проводиться робота щодо втілення в
життя громадських проєктів ««Мікро»:
Мобільна Інтерактивна Кімната Розвитку
Особистості» (у бібліотеці-філії №9) та
«Творчий проєкт «ProArt»» (у
центральній бібліотеці-філії для дітей
№12). Ці проєкти стали переможцями
Бюджету участі у 2020 році.
У
бібліохабі Центральної публічної
бібліотеки проходили наступні сеанси
настільних ігор:
Гра «Хто перший» - розвиває увагу,
швидкість
реакції
та
вміння
концентруватися.
Гра «Дубль» – розвиває пам’ять та
увагу.
Гра «Мишоловка» – стратегія і логічне
мислення.
Гра «Еко- мемо» – покращує пам’ять
та допомагає більше дізнатися про
сортування
сміття
та
збереження
навколишнього середовища.
Гра «Критикотики» - розвиває
критичне мислення.

Кількість
учасників –
Проєкт «МІКРО»
51,6 тис.грн.

Кількість
просторів
центрів - 2

та

«ProArt»
76,0 тис.грн.
Кількість заходів
– 18.
Кількість
учасників – 156.

У бібліотеці-філії №9 у травні було
проведено знайомство юних читачів з
настільними
іграми
«Граємось
–
навчаємось».
У бібліотеці-філії №10 завдяки
проєкту «SMALL TOWN в бібліотеці:
сучасна дитяча мрія» було закуплено 8
настільних ігор та створено зону «Bibliogame».
У бібліотеці-філії №11 у березні
відбулася презентація гри «Еко-мемо»
для юних читачів книгозбірні, яку
бібліотека-філія
№11
отримала
в
подарунок від БФ «Бібліотечна країна» та
авторки Наталі Стегній. Так у травні
активні
учасники
учнівського
самоврядування
Хмельницького
професійного
ліцею
електроніки
доєдналися до сеансу настільної гри
«Еко-мемо». Про початок гракросингу
було розміщено статтю на сторінці
онлайн-газети «Актуально для подолян»:
https://cutt.ly/0xnJIA5 та знято сюжет для
передачі «Ековектор» телеканалу ТРК
«Місто»: https://mistotv.com/46480/
Бібліотека-філія
№11
провела
березневе відкриття для своїх читачів
сезону ігротек під назвою «Ігродрайв».
Читачі грали у веселу гру «Базікало» та
будували
вежі
«Дженги».
Із
інформаційно-просвітницькою метою 20
травня працівники бібліотеки-філії №11
зіграли із вихованцями дитячого будинку
Хмельницької обласної ради у гру «Ліза
та її друзі подорожують світом».
У Богдановецькій бібліотеці-філії №21 у
лютому проводилися масові заходи у

Проведення наукових
конференцій та круглих столів з
історії міста і творчості видатних
подолян.

2021-2025

Створення хабу та мобільного
консультативного центру з
цифрової освіти у центральній
бібліотеці та філії №11.

2021

4.

5.

формі настільних ігор. Для молодшого
шкільного віку – «Подорожуємо країною
казок». Для середнього та старшого
шкільного віку – «Історія нашого краю у
запитаннях і відповідях».
27.05.2021 року проведено круглий стіл
"Символіка міста Хмельницького центру міста і громади: історія та
перспективи розвитку"
Також, відбулось перше засідання до
підготовки
Всеукраїнської
наукової
історико-краєзнавчої конференції «Місто
Хмельницький в контексті історії
України», присвяченій 590-річчю першої
згадки
про
місто
Хмельницький.
Створена окрема електронна пошта для
зібрання матеріалів до видачі матеріалів
конференції, складені списки запрошених
науковців та розіслані інформаційні
листи на електронні адреси.
Затверджено
склад
оргкомітету,
програму конференції та кошторис.
Придбано по 50 наборів папок, блокнотів,
та бейджиків. Замовлено 50 ручок з
логотипом.
У Центральній публічній бібліотеці
працює мобільний консультативний
центр «Цифрова освіта». Тут навчають
користуватися
технологічними
новинками,
застосовувати
різні
електронні сервіси. Сприяють цьому і
навчання на освітній онлайн-платформі
«Дія.
Цифрова освіта», які
для
користувачів постійно влаштовують
бібліотекарі. Адже книгозбірні, як
амбасадори цифрової освіти в країні,
покликані, аби жителі їхніх громад

3,1

Кількість – 1.
Кількість
учасників – 37
осіб

Кількість
центрів – 15.

володіли
достатніми
цифровими
навичками та вміли користуватися
цифровими ресурсами. Зараз хаби
цифрової освіти діють вже в 15
бібліотеках Централізованої бібліотечної
системи: у 13 міських та у бібліотекахфіліях сіл Пирогівці і Масівці. Ще 2
бібліотеки
(Давидковецька
та
Водичківська)
стануть
офіційними
хабами та матимуть змогу навчати
користувачів цифровій грамотності після
того, як будуть переведені у більш
комфортні приміщення.
На базі бібліотеки-філії №11 створено
мобільний консультативний центр з
цифрової освіти. Для його повноцінного
функціонування
працівниками
бібліотеки:
розроблено програму роботи даного
центру;
оформлено виставку-адвайзер «Корисні
мобільні додатки для кожного»;
ведеться «Зошит обліку звернень до
мобільного консультативного центру»;
створено і поповнюється корисними
матеріалами
тематична
папка
«Мобільний консультативний центр з
цифрової освіти».
Виставка-адвайзер «Корисні мобільні
додатки для кожного», яка розміщена у
холі бібліотеки, складається із наступних
розділів: «Що таке мобільні додатки та
які вони бувають?»; «Соціальні мережі та
месенджери»;
«Інтернет-банкінг» та
«Мобільні додатки на кожен день».
Від початку роботи центру було надано

Проведення інтерактивних акцій
з популяризації читання серед
дітей та молоді

6.

2021-2025

38 консультацій.
Також для користувачів центру було
створено вебліографічний список
«Онлайн-курси із підвищення
комп’ютерної грамотності» та
рекомендаційний список літератури
«Мобільні додатки для людей з
інвалідністю».
У бібліотеці-філії №8 були створені
наступні відеоролики:
Літературний портрет: «Леся Українка –
берегиня
українського
народу»(https://www.youtube.com/watch?v
=XMgoDTbGzjE ).
до святкування Всесвітнього дня книги та
авторського права створили відео bookфреш
«Книг
незмірна
глибина»
(https://www.youtube.com/watch?v=1Wi9S
bmDgKo ).
До
Дня
народження
знаменитої
британської
письменниці
Крессіди
Ковелл, авторки серії книжок «Як
приборкати
дракона»
представили
буктрейлер на книгу «Як стати піратом» (
https://cutt.ly/gnH5xFA ).
Відеоролик на книгу Міхельс К. «Правда
із присмаком кави» із серії «Сучасна
європейська
підліткова
книга»
(https://www.youtube.com/watch?v=GWw_ae9N6k)
У бібліотеці-філії №9 були проведені:
Онлайн читання казки С. Дерманського
«Крамниця тітоньки Мальви»:
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/412995619916970/
https://www.facebook.com/groups/3408841

Кількість
відеороликів
28 .
Кількість
авторів - 8.

–

50461451/permalink/413383063211559/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/412941093255756/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/413453406537858/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/414425589773973/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/414412243108641/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/415016523048213/
https://www.facebook.com/groups/3408841
50461451/permalink/415103959706136/
Відео-знайомство «Про маловідомі факти
з життя відомої Лесі Українки»
(https://cutt.ly/HnJq9AS/ )
Онлайн читання творів В. Стефаника
(https://cutt.ly/bnJwfq3 )
У бібліотеці-філії №10 були виготовлені
наступні
презентаційні
відео,
що
популяризують читання:
«Цікаві знахідки бібліотечного фонду»
https://youtu.be/TX6SxCGr9G0
«Тепле
побачення
з
улюбленими
книжками» https://youtu.be/Mkp_lqXA2_0
«Читаємо
польською!»
https://youtu.be/TVY0wEGvuZw
Хіт-парад «У книжок немає канікул»
https://youtu.be/iTspABthaRw
До Міжнародного дня дитячої книги
працівниці
бібліотеки
презентують
книжкові новинки, які отримали в
подарунок від Фундації Дарини Жолдак
https://youtu.be/fmhIbruDOpo
День забутих книг в бібліотеці «Книга

живе,
доки
її
читають»
https://youtu.be/8QVp0eb7qGk
«Дитячі книги, які стали фільмами»
https://youtu.be/M7vuifr02Ok
«Таємниці книжкових полиць. Цінні
книги
бібліотеки»
https://youtu.be/4eKteHnsCM
Таємниці книжкових полиць. Рідкісні
книги
бібліотеки
https://youtu.be/KG4iI9lF6KM
Бібліотека-філія №10 взяла участь в акції
«Березень. Читають всі!», яка у 2021
присвячена
50-річчю
сучасного
українського
письменника
Сергія
Гридіна. (https://youtu.be/lpLKoA7i79o ,
https://youtu.be/RQsx7mZ97b4).
У бібліотеці-філії №11 були створені
наступні ролики для популяризації
читання серед дітей та молоді:
Відео про отримані у розіграші від БФ
«Бібліотечна країна» спільно із БФ
«Синій птах» книги письменниці Ганни
Буяджи (https://cutt.ly/KnEltui ).
До Всесвітнього Дня поезії онлайнхештегування
«Поетична
кав’ярня»
(https://cutt.ly/vnEkkby,
https://cutt.ly/WnEkOzk,
https://cutt.ly/vnEkHII).
До тижня дитячої та юнацької книги
було організовано книжковий бумеранг
«Читаю
сам
і
раджу
сам
(https://cutt.ly/SnEkiOv).
Промо-ролики про переформатування та
зміну книжкового фонду на абонементі
(https://cutt.ly/KnEj3ef,

Створення мобільного
бібліотечного пункту для
обслуговування мешканців
мікрорайону Ружична від
бібліотеки-філії №7

7.

Використання наявних онлайнплатформ для проведення
онлайн-заходів та навчання.
1.

https://cutt.ly/6nEjHbm).
Для пропагування книг польською
мовою, якими поповнився фонд
бібліотеки, було змонтовано відеосюжет
https://cutt.ly/jnEjkk2
2021
20 травня 2021 року у мікрорайоні
Ружична відкрили мобільний
бібліотечний пункт бібліотеки-філії №7
Централізованої бібліотечної системи
Хмельницької міської територіальної
громади. Він обслуговуває читачів
мікрорайону двічі на тиждень: у вівторок
(з 9.00 до 12.00) та у четвер (з 14.00 до
17.00). Книги замовляють з фонду
бібліотеки-філії №7, який складає понад
38 тисяч видань для дітей та дорослих.
Ідея створення книгозбірні у цьому
мікрорайоні належить його мешканцю
Едуарду Нікітіну. 21 квітня цього року
сесія міської ради затвердила Статут
Централізованої бібліотечної системи
Хмельницької територіальної громади, у
якому бібліотечний пункт бібліотекифілії №7 (за адресою – вул. Кам’янецька,
172) увійшов до переліку книгозбірень
громади.
7. Перші кроки діджиталізації
2021-2025
Здійснена
книгозбірнями
робота
висвітлюється на сторінках блогів
бібліотек-філій, у соціальних мережах та
читацьких вайбер-групах. Бібліотекарі
проводили онлайн-вікторини, майстеркласи,
популяризували
новинки
українських видань у соціальних мережах
тощо.
6.05.2021р. у
центральній
публічній
бібліотеці представили збірку творів

Кількість нових
користувачів
бібліотеки – 37.
Кількість
книговидач
–
446.

Кількість заходів
– 187.
Кількість
користувачів 518.
Кількість
вебінарів – 30 ,
прослухали 128
працівників.
Кількість курсів

В.Дмитрика «СЛОВА: сила, логос, образ,
воля, автор» в режимі ZOOM.
21.04.2021 р. презентували збірку Марії
Будзінської «Я жінка».
Бібліотека-філія 10 створила онлайн
екскурсію «Літературна хвиля мого
міста» (https://youtu.be/QmXUCASVuKc ).
Постійно проводяться онлайн-наради
з працівниками системи на платформі
ZOOM. Працівники системи проходили
навчання на платформі «Дія. Цифрова
освіта».
Чотири
бібліотеки
ЦБС
стали
офіційними хабами цифрової освіти. Це –
Давидковецька бібліотека-філія №5,
Пироговецька бібліотека-філія №18,
Масівецька бібліотека-філія №22 та
Водичківська бібліотека-філія №27. Для
цього вони отримали по два комп'ютери
за національною програмою «Дія.
Цифрова освіта».
Директорка Хмельницької міської
ЦБС Тамара Козицька представила
досвід роботи ЦБС як учасниці Мережі
хабів цифрової освіти в онлайновому
марафоні «Цифрова грамотність людей та
спільнот». Розкрила всі етапи
впровадження адміністративних послуг,
зокрема тісне партнерство з місцевою
владою та створення єдиної
інформаційної системи «Бібліотека –
помічник «розумного міста»». Також
було представлено інтерактивну
віртуальну карту Хмельницької міської
територіальної громади. Знайти та
подивитися віртуальну карту можна на
сайті Хмельницької міської

– 20 шт.,
пройшли
навчання 30
працівників.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Створення цифрового каталогу
пам’яток та об’єктів культурної
спадщини.

2021

Створення анімованих афіш
заходів для електронних сайтів
та соціальних мереж

2021-2025

Запровадження оцифрування
музейних предметів музею
історії міста
Встановлення партнерства з
онлайн-бібліотекою українських
аудіокниг «Слухай» та
інклюзивною онлайнбібліотекою «Ліхтар» та
популяризація їх серед
користувачів централізованої
бібліотечної системи
Забезпечення прямих онлайнтрансляцій культурних подій, а
також вистав монотеатру «Кут»
та аматорського театру
«Дзеркало» на сайті управління
культури та інших онлайнплатформах

2021-2025

Розробка щорічної
комунікативної стратегії
управління культури і туризму

2021-2025

Створення чат-бота, який
інформував би мешканців
Громади про цікаві події в
Громаді.

2021-2025

централізованої бібліотечної системи (в
розділі – «Наше місто»)
У зв’язку із тим, що облікова
документація знаходиться на стадії
виготовлення, цифровий каталог
наповнюватиметься у другому півріччі.
Запроваджено виготовлення анімованих
афіш та відеозаставок на концерти та
фестивалі, зокрема на джазовий та рокфестиваль.
Вивчено питання з метою внесення
пропозицій на фінансування у 2022 році.

2021-2025

Дане питання буде вивчено у другому
півріччі.

2021-2025

Проведено прямі онлайн-трансляції
культурних подій: ХХІІІ міжнародного
фестивалю моновистав «Відлуння» на
каналі YouTube – монотеатр кут та
фестивалів джазу і року на сторінках
@Джаз Фест Поділля та @Rock&Buh у
FB.
8. Промоція культури
Щорічна комунікативна стратегія
управління культури і туризму буде
розроблена у другому півріччі 2021 року
на 2022 рік.
Проведено вивчення даної теми.

Кількість – 2.

Кількість
трансляцій – 3.

3.

4
4
4
4
4

Створення спеціальних тегів в
Інстаграм та Фейсбук
Проведення просвітницьких та
промо-кампаній, челенджів,
інформаційних проєктів у
соцмережах, телебаченні,
громадському транспорті,
вуличних екранах, мобільних
додатках.

Організація прес-турів «Stars
Travel» (колаборація з
блогерами, відомими
журналістами).
Розміщення реклами про
культурні події на
інформаційних щитах в різних
містах України.

2021

Дане питання у стадії вивчення.

2021-2025

Управління та заклади культури міста
активно інформують громаду про роботу
та заходи у соцмережах та веб-сайтах в
мережі Інтернет, участі у телевізійних
програмах, тощо. Практично всі заклади
мають сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі,
управління має також 4 фестивальні
сторінки та YouTube канал. У першому
півріччі проведено 2 цільові промокампанії у соцмережах щодо проведення
фестивалів Rock&Buh та JazzFestPodillia.
Планується на наступні роки.

2021-2025

2021-2025

Начальник управління культури і туризму

Розміщено рекламу на проведення
фестивалю «Я-українка» ГО
Всеукраїнське об’єднання «Шлях до
здоров’я».

Кількість –2.

Кількість тем –
1.

Артем РОМАСЮКОВ

