Інформація
«Про стан діяльності закладів культури району в першому кварталі 2017 року
та основні завдання на поточний рік».
Робота закладів культури клубного типу
З метою розвитку творчих здібностей та організацій змістовного дозвілля
молоді в клубних закладах району діє 282 різножанрових колективи художньої
творчості (151 для дітей) – в яких задіяно 2719 учасників (1629 діти). При ЗККТ
діють 22 інструментальних, 147 вокально – хорових, 38 хореографічних, 25
театральних та 50 інших колективів художньої творчості.
Яскравою візиткою аматорського мистецтва Бершадщини є діяльність 14
аматорських «народних» та 4 аматорських «зразкових» колективів.
Протягом І кварталу працівниками клубних закладів культури змістовно
було проведено низку соціокультурних і мистецьких акцій, що пропагують
українську державність. Так у районному будинку культури відбулися
святковий концерт до Дня Соборності України « І обнялися береги одного
вільного народу», вечір пам’яті присвячений 28 річниці виведення військ з
Республіки Афганістан та вшанування учасників бойових дій на території
інших держав, День пам’яті Героїв Небесної Сотні « За Україну , за її волю»,
година пам’яті приурочена 3 –й річниці Героїв Небесної Сотні «Небесна
Сотня білих журавлів», святковий концерт до Дня прав жінок та миру « Мир ,
жінка і весна», літературно – поетичний вечір «Шлях до Кобзаря» приурочений
203 річниці з Дня народження Т. Г Шевченка, мітинг приурочений 73 річниці
визволення Бершадського району від нацизму, ювілейний пленум з нагоди 30 –
річчя районної організації ветеранів війни та праці.
До календарно – побутових свят – Різдва та Старого Нового року учасники
художньої самодіяльності привітали жителів міста та району веселими
колядками та щедрівками .
Для дітей та молоді в центрі дозвілля та відпочинку проведено 5 вечорів
відпочинку, а також культурно розважальну програму до Дня Святого
Валентина. Молодь активно брала участь у районному конкурсі читців «Кобзар
і Україна» присвячений 203 – річниці з Дня народження Т.Г Шевченка.
Переможець конкурсу учень Бершадської ЗОШ №3Микола Коновал брав
участь в обласному конкурсі читців «Кобзар і Україна» м.Тульчин і зайняв
почесне ІІІ місце у номінації твір Т. Шевченка.
Провідні аматорські колективи району брали участь у Міжнародних ,
Всеукраїнських, обласних, та районних фестивалях, а саме :
14 січня народний аматорський фольклорний ансамбль «Подружки»
М’якохідського СБК брав участь у ІV обласному фестивалі народної творчості
«Різдвяне диво» м. Вінниця.
14-15 січня народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня»
Бирлівського СБК брав участь у Всеукраїнському фестивалі «Новий Рік між
двома дзвіницями» м. Київ.
25-26 лютого зразковий ансамбль естрадного танцю «Мрія» РБК брали
участь у V Ювілейному Міжнародному конкурсі талантів «Україна єднає світ»
м. Київ.

Діяльність бібліотечних установ району.
Станом на 1.04. 2017 року бібліотечний фонд району становить 371633
прим. на суму 1 842 585 грн. За 3 місяці поточного року надійшло нових видань
549 прим. на суму 32794 грн. Джерела надходження нових книг: обмінний фонд
ОУНБ ім. К. Тімірязєва - 378 книг на суму 30186 грн. і благодійна акція від
читачів бібліотек «Подаруй бібліотеці нову книгу» - 171 прим. на суму 2608
грн. Надходжень нових книг за бюджетні кошти не було.
Обслужено в І кв.2017р. в бібліотеках по району читачів всього – 11985,
з них в сільських бібліотеках - 9831. Книг видано всього в бібліотеках району
– 109 245, з них в сільських бібліотеках -85460. Відвідування бібліотечних
установ читачами бібліотек в І кв. становить - 29595 осіб, з них в сільських
бібліотеках – 21530.
Читачів – дітей в бібліотеках району - 4681, них в сільських бібліотеках 3647. Книговидача читачам – дітям – в бібліотеках району -49366 , з них в
сільських бібліотеках – 40179. Відвідування читачів – дітей в бібліотеках
району - 15254, з них в сільських бібліотеках – 11392.
Бібліотечними закладами в І кв. було організовано 155 масових заходи. З
них в сільській місцевості – 121. Для дітей організовано 104 заходи, з них в
сільських бібліотеках – 89. Відвідування масових заходів в бібліотеках району 2900 осіб, з них в сільській місцевості – 2105 осіб.
Кращими в центральній районній бібліотеці стали соціокультурні заходи
приурочені національно - патріотичному вихованню дітей і юнацтва. З них: до
Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у центральній районній
бібліотеці презентувалася виставка – інсталяція «Уклонімось низько до землі,
тим, хто в серці буде вічно жити». Також працівниками ЦРБ у ЗОШ №3 для
учнів 11″Б” класу до дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено
годину мужності “Небесна сотня – гордість українського народу!” .
До Міжнародного дня рідної мови для учнівської молоді відбулася
вікторина «Відкрий, о рідна мово, свої скарбниці золоті». Мовознавчий
калейдоскоп «Рідну мову буду знати, берегти та шанувати» для учнів 4 – А
класу відбувся у відділі з обслуговування дітей ЦРБ.
До річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан та
вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав в
читальній залі відбувся День інформації «Назавжди воїни і патріоти».
Під час шевченківських днів у відділі з обслуговування дітей ЦРБ
відбулися літературні читання «Твори Тараса – України гордість і окраса». Для
різних груп читачів оформлялася книжкова виставка “Шевченко Україні – на
всі віки” .
Для учнів 11 “Б” класу Бершадської ЗОШ№1 бібліотекарями ЦРБ було
проведено історичний урок “У Крутах, на варті державної волі, вони полягли,
як. герої».
“Соборність рідної землі – основа нації й держави” – так називався історичний
екскурс підготовлений працівниками ЦРБ, який відбувся для учнів 71-ої, 72-ої
та 73-ої груп професійного ліцею.
Любові до Батьківщини – була присвячена тематична година “Пам’ятаєм
пращурів завіт – любити Україну”, яка відбулась в дитячій музичній школі.
Організатор заходу - викладач школи Р.В.Тарковська, ведуча – викладач І.М.

Ільницька. У виконанні учнів школи прозвучали мелодії, подарувавши
слухачам гарні емоції. Книжкову з однойменною назвою підготував читальний
зал Бершадської центральної районної бібліотеки.
До відзначення 100 – річчя Української революції 1917- 1921 рр. у відділі з
обслуговування дітей для учнів 7-9 кл. відбулось інформаційне повідомлення
«Видатні українці у боротьбі за незалежну Україну».
В сільських бібліотеках теж відбулися заходи до відзначення пам’ятних
історичних і літературно - мистецьких дат України.
До Дня Соборності для різних груп читачів оформлялися книжкові
виставки «Соборна наша Україна одна на всіх як оберіг», «Соборність України
від ідеї до сьогодення», «Соборна вічна і велична моя єдина Україна»,
«Соборність - символ єдності нації», «Акт Злуки перший крок на шляху до
Соборності», «Моя соборна, суверенна красуйсь в калиновім вінку»,
«Соборність – України – запорука міцної держави» .
Літературно - патріотичні години спільно зі загальноосвітніми школами
для учнів 5-9 класів і юнацтва «Уклонімося низько до землі тим , хто вічно в
серці буде жити», «Ми сотнею пішли на небеса», «Героям Небесної Сотні –
доземний уклін».
Свята рідної мови, вікторини, конкурси віршів, години спілкування «Мова
рідна, слово чисте, барвінкове, урочисте», «Рідна мова - роду основа», «Нехай
же слово золоте, печалиться, сміється і цвіте» для учнів 1-9 класів і учнівської
молоді були організовані сільськими бібліотеками спільно із загальноосвітніми
школами .
Ставківська сільська бібліотека взяла участь в конкурсі проектів для
територіальних громад на ремонт приміщення бібліотеки - (вікна, двері).
Діяльність Бершадської дитячої музичної школи ім. Р.А.Скалецького
Учнівський контингент ДМШстаном на 01.04.2017 року складає :
268 учнів навчаються в державних групах ;
60 учнів навчаються в групах, що працюють на засадах самоокупності.
Навчанням у школі охоплені діти із міста Бершаді та 19 сіл району.
Відповідно до районної «Програми розвитку культури і духовного
відродження на період до 2020 року» затвердженої рішенням 4 сесії 7
скликання Бершадської районної ради від 19.04.2016 р, 27 учнів навчається
безкоштовно.
За перший квартал 2017 року маємо ряд позитивних результатів, а саме:
26 січня учні по класу образотворчого мистецтва Бершадської ДМШ ім.
Р.А.Скалецького брали участь у відбірковому 3-му етапі Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої! ” м. Вінниця.
Обласний конкурс «Подільська весна» (м. Вінниця)
- Номінація «Музично-теоретична олімпіада» - Задорожний Михайло – ІІІ місце
- Криворуцький Святослав (фортепіано) – ІІ місце
- Нечитайло Антон (скрипка) – ІІ місце
- Задорожний Михайло (фортепіано) – IV місце

Міжнародний телевізійний фетиваль-конкурс «Створюй своє майбутнє зараз»
(м.Київ)
Номінація «Естрадний вокал» Іванченко Сергій – І місце
Номінація «Хореографія» хореографічний колектив «Росинка» – ІІ місце
Категорія «Патріотика» хореографічний колектив «Росинка» - ІІ місце
Міжнародний інтернет- конкурс мистецтв «Світові таланти»
- Гоцуленко Вікторія – І місце
- фортепіанний ансамбль у складі: Герасименко Вікторія та Гоцуленко Вікторія
–І місце
- фортепіанний ансамбль у складі Терлецької Олени та Мазуренка Костянтина І місце - фортепіанний дует «Деліс» у складі Козловської Лілії та Бурлаченко
Людмили - І місце
V Ювілейний Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів "Гармонія душі" (м.
Київ).
Турулько Ангеліна (фортепіано) -Диплом лауреата ІІІ ступеня
Бондарчук Сергій (фортепіано) - Диплом лауреата ІІІ ступеня
Гончарук Оксана Вікторівна - Диплом лауреата І ступеня в жанрі (естрадний
вокал).
Діяльність музейної справи в районі забезпечують 3 музейні установи
системи Міністерства культури України: районний краєзнавчий музей,
народний музей історії с. Баланівка, народний музей культури села та галерея
Прокопа Колісника в с. Поташня. Головна увага в роботі музеїв
зосереджувалася на дослідженні та зборі матеріалів для формування
тематичних колекцій, зібрані матеріали використовувалися для поповнення
експозиції, організації виставок та читання лекцій.
Впродовж I кв.2017 р. в музеях району проведено цикл заходів до: Дня
Соборності України, 28-ї річниці виведення військ колишнього Союзу РСР з
Республіки Афганістан, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, 85-ї річниці
утворення Вінницької області, 73-ї річниці визволення Бершадського району
від фашистських загарбників, 203-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка,
тематичні екскурсії, лекції, зустрічі.
З метою збереження, вивчення та популяризації звичаїв, традицій та
обрядів українського народу Бершадський районний краєзнавчий музей
щорічно проводить театралізоване дійство «Щедра кутя. Новий рік» з
використанням звичаїв та традицій Бершадщини, для дітей та гостей міста.
Флешмоб «Україна – єдина!» проведений 23 січня до Дня Соборності
України, перед музейним закладом студентами I курсу фельдшерського та
медсестринського відділення Бершадського медичного коледжу та
працівниками музею, було розгорнуто вишитий рушник єдності Бершадщини.
14 лютого відбулася презентація вишитої карти України «Вишивана моя
Україно», яка була вишита працівниками центрального апарату казначейства
та територіальних органів казначейств до 25-й річниці Незалежності України.
Презентувати карту завітали працівники Управління Державної Казначейської
служби України у Бершадському районі Вінницької області, які розгорнули

карту та ознайомили всіх присутніх з цікавою акцією.
Також всі запрошені оглянули літопис карти «Вишивана моя Україна» та
ознайомились з виставками: «Відпочивайте в Україні на Поділлі» до року
туризму в Україні і «Дорогами Афганістану» до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав.
З метою висвітлення подій війни 1979-1989-х років в Афганістані та
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та зміцнення і
підвищення патріотичних настроїв молоді 16 лютого відбулася година
мужності «Афганістан болить в моїй душі», для студентів 4 курсу
Бершадського медичного коледжу. На захід був запрошений учасник бойових
дій в Афганістані, голова Бершадської районної організації Української Спілки
ветеранів Афганістану Анатолій Олексійович Івасик.
До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у музеї 20 лютого
відбулася презентація фотовиставок: «Небесна сотня. Пам’ятай!» та
«Революція Гідності: ціна свободи».
З метою популяризації забутих українських традицій стрітення весни 24
лютого в музеї відбулось заняття «Свято Колодія» з учасниками клубу
«Краєзнавець» та учнями Бершадської ДМШ ім. Р.Скалецького.
12 березня з метою відродження та популяризації традиційних для
нашого регіону технік вишивки, відбувся майстер-клас з вишивки низзю
«Війтівські вишиванки» з майстринею-вишивальницею з міста Бершадь
Оксаною Миколаївною Шуляр.
Масовими заходами було охоплено 304 чол., з них 168 дітей.
Молодшими науковими співробітниками музею протягом I кв. 2017 року було
прочитано 22 лекції для учнів і студентів міста та району.
За I кв. 2017 рік працівниками музею було організовано та оформлено 15
виставок, як у музеї, так і поза його межами.
У м. Вінниця 14 січня відбувся IV обласний фестиваль народної творчості
«Різдвяне диво», на якому було презентовано виставку: «Лялька-мотанка –
берегиня роду» експозиція якої складалася з ляльок-мотанок майстрині Оксани
Притули з села Війтівка.
«Джулинський розмай» саме під такою назвою у виставковій залі музею
1 березня відкрилася персональна виставка картин самобутнього художника
Олексія Степового з с.Джулинка Бершадського району. Виставка присвячена
90-річчю з Дня народження художника. На відкриття виставки завітав сам
автор робіт.
Виставки відвідало 5883 осіб, з них учнів та студентів –3769 чол., дорослих –
2114чол.
За I кв. 2017 року працівниками музею проведено 34 екскурсії для учнів та
дорослих, у музеї та поза ним, якими охоплено 694 чол., з них дітей та
студентів – 484 чол., дорослих – 210чол.
Протягом I кв. 2017 року музей відвідало загалом 3481 особи, з них 1871 дітей
та 1610 дорослих.

Зміцнення матеріально – технічної бази установ культури району в
першому кварталі становить 13.8 тис. грн.
Сумівський сільський будинок культури – виготовлено проектно –
кошторисну документацію для облаштування території біля будинку культури
на суму 12.6 тис. грн.
Лісниченський сільський будинок культури - виготовлено проектно –
кошторисну документацію для проведення експертизи на опалення на суму 1.2
тис. грн.
Районний краєзнавчий музей обладнано новітніми засобами охороннопожежної сигналізації. На послуги охорони за I кв. 2017р. було використано
2,0 тис. грн., для модернізації парку технічних засобів інформатизації музею
було використано 250 грн. , тени – 240 грн., госптовари – 199 грн., послуги
Укртелекому (інтернет, абонтська плата) – 583 грн.. Придбано
електроконвектор «Термія» на суму 1000 грн. (спонсор Сергій Пересунько).

Начальник відділу культури і
туризму райдержадміністрації

Н.Герасимчук

