
Звіт про статутну діяльність Подільського культурно-
просвітительського Центру імені М.К. Реріха за 2020рік

Впродовж 2020 року в період відсутності або пом’якшених карантинних
умов  Подільським  культурно-просвітительським  Центром  ім.  М.К.  Реріха
проводилася  культурно-просвітительська  робота  основною  метою  якої  є
сприяння  моральному  оновленню  суспільства  на  основі  духовної  спадщини
сім’ї  Реріхів,  О. П. Блаватської,  Г. С. Сковороди,  вітчизняних  та  зарубіжних
діячів  культури,  науки,  мистецтва.  Загалом  було  проведено  близько  20-ти
екскурсій виставкою картин Миколи Реріха та Святослава Реріха в тому числі і
виставкою скульптур О. Леонова. Проведено цікаві та пізнавальні лекції: 

- 22. 01. 2020р. - лекція «Як вберегтися від застуди: що варто знати, щоб
не хворіти» лектор – лікар вищої категорії,  лікар – геронтолог,  лікар
спортивної  медицини  Соловей  Алла  Вікторівна;  Захід  відбувся  за
адресою:  м.  Хмельницький,  вул.  Подільська,  25  (ІІ  поверх).  Захід
відвідали 70 осіб. 

- 04.  03. 2020р. -  лекція з практичними елементами «Уява і  творчість»
лектор  -  здобувач  наукового  ступеня,  кандидат  психологічних  наук,
психолог ХГПА Чорна  Наталія Василівна. Захід відбувся за адресою: м.
Хмельницький, вул. Подільська, 25 (ІІ поверх). Захід відвідали 40 осіб. 

Також Центром ім. М.К. Реріха  ведеться і концертна діяльність. Протягом
року було проведено три концерти:

- 31.  01.  2020р.  -  відбувся  концерт  присвячений  відкриттю
Всеукраїнського  Семінару-практикуму  з  особистісно-зорієнтованого
навчання на засадах Гуманної Педагогіки «Урок як акумулятор життя
дитини»  основною  метою    якого  було  поділитися  досвідом,
напрацюваннями,  труднощами  та  перемогами,  говорили  про  те,  як
удосконалити  діяльність  учителя,  як  зробити  Урок  справжнім,  щоб
дитина проживала його разом із учителем, творила разом із учителем та
надихалася на майбутнє. Захід відбувся за адресою: м. Хмельницький,
вул. Подільська, 25 (ІІ поверх). Захід відвідали 85 осіб.  

- 06.  02.  2020р.  –  Урочисте  відкриття  виставки  та  церемонія
нагородження лауреатів і переможців конкурсу дитячого малюнку «Ми



– діти Космосу» метою якого є: звернути увагу на духовний світ дітей,
на їх уяву про   людину та Космос, на взаємозвязок людини, планети і
Всесвіту,  в  якому  ми  живемо.  Захід  відбувся  за  адресою:  м.
Хмельницький, вул. Подільська, 25 (ІІ поверх). Захід відвідали 67 осіб.  

- 12.  02.  2020р.  –   Урочистий концерт присвячений 141 річниці  з  дня
народження  О.І.  Реріх  за  участю  квінтету  концертмейстрів
симфонічного  оркестру  Хмельницької  обласної  філармонії  «Perfetto».
Мета заходу: знайомство жителів та гостей міста з життям та творчістю
видатний  філософ,  вчений,  публіцист  і  письменниця,  перекладач,
педагог,  мистецтвознавець,  просвітитель,  громадський  діяч  ХХ  ст.
Захід  відбувся  за  адресою:  м.  Хмельницький,  вул.  Подільська,  25  (ІІ
поверх). Захід відвідали 88 осіб.  

Графік  проведення  екскурсій  виставкою  картин  Миколи  Реріха  та
Святослава  Реріха  в  тому  числі  і  виставкою  скульптур  Олексія  Леонова  за
адресою:   Подільська,  25  (ІІ  поверх),  метою  проведення  яких  є  розвиток
естетичного  почуття,  естетичного  смаку,  естетичного  ідеалу,  формування
категорії прекрасного на основі образів втілених у  скульптурі Олексія Леонова
та картин Миколи і Святослава Реріхів в учнів та студентів  загальноосвітніх,
вищих та професійних закладів освіти:

Дата проведення Кількість відвідувачів
10.02.2020р. 40
18.02.2020р. 43
21.02.2020р. 35
03.03.2020р. 30
13.08.2020р. 10
20.08.2020р. 14
05.09.2020р. 16
10.09.2020р. 25
16.09.2020р. 17
23.09.2020р. 28
30.09.2020р. 20
07.10.2020р. 27
14.10.2020р. 29
21.10.2020р. 30
28.10.2020р. 23
04.11.2020р. 28
11.11.2020р. 26
25.11.2020р. 24
02.12.2020р. 27
09.12.2020р. 19

Загалом на виставках побувало 511 відвідувачів. 



В  Музеї-бібліотеці  «Світова  Культура»,  який  знаходиться  за  адресою:
Подільська,  25  ведеться  активна  робота  із  залучення  нових  читачів.  На
сьогоднішній  день  зареєстровано  407  читачів.  В  бібліотеці  налічується  6821
примірник книг.

У Центрі імені М.К. Реріха щотижня за графіком працюють п’ять груп по
вивченню філософії 19-го – 20-го століття:

Дні роботи Кількість осіб
Понеділок 9
Вівторок 10
Четвер 7

П’ятниця 6
Субота 8

  


