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Голові конкурсної комісії на заміщення посади 
директора комунального закладу культури 
“Хмельницький обласний літературний музей”

Рекомендаційний лист
Западенко Ігор Валентинович є членом Національної спілки краєзнавців України з 2012 

року. Прийому до членства у Спілці передувала його плідна робота із збереження 
матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, дослідження маловідомих сторінок 
історії краю, створення систематизованих колекцій та виставок, ініціативи в організації 
публічних просвітницьких заходів, присвячених різноманітним аспектам віддаленого та 
недавнього минулого Хмельниччини.

Ця активна робота Западенка І. В. спонукала як до прийому у члени Національної 
спілки краєзнавців України, так і до його призначення у 2011 році директором комунального 
“Музею історії міста Хмельницького”. Завдяки його організаторським зусиллям та 
зацікавленості у збереженні культурної спадщини і розвитку музейництва впродовж 2011- 
2012 рр. було істотно зміцнено матеріально-технічну базу музею, здійснено значну 
реекспозицію, згуртовано музейний громадський актив. Вперше за час своєї діяльності музей 
історії міста Хмельницького у той час виступив ініціатором та організатором проведення 
наукових зібрань у формі круглих столів, з подальшим виданням матеріалів.

Музейну діяльність Западенко І. В. продовжив у колективі Державного історико- 
культурного заповідника “Межибіж”, де пройшов шлях від наукового співробітника до 
заступника директора з наукової роботи. Про його успішну працю на цій посаді свідчить як. 
плідна робота наукового колективу заповідника, так і його власна наукова, експозиційна та 
просвітницька діяльність, а також ще більш активізована участь в роботі Національної спілки 
краєзнавців України. До наукових форумів, які проводяться в Державному історико- 
культурному заповіднику “Межибіж”, залучається більше коло науковців і краєзнавців з усіх 
регіонів України, їх тематика розширюється, а видання здійснюються на якісно вищому 
рівні. Коло наукових інтересів, представлене у роботі Западенка І. В., є різноплановим, і 
охоплює напрямки від бібліографії та мемуаристики до історії східноєвропейської 
архітектури. Чимало його наукових і краєзнавчих розвідок поєднують суміжні галузі знання. 
Прикладом практичного втілення такого підходу стала участь Западенка І. В. як доповідача у 
міжнародній конференції “Obce/swoje II. Місто і село в літературі та культурі Білорусі, 
Польщі, Росії та України” (жовтень 2016 р., м. Краків, Інститут східнослов’янської філології 
Ягелонського Університету).

З огляду на досвід музейної та науково-краєзнавчої діяльності, з метою розвитку 
музейництва Хмельниччини у сучасних умовах, правління Хмельницької міської організації 
Національної спілки краєзнавців України рекомендує Западенка Ігоря Валентиновича як 
кандидата на посаду директора комунального закладу культури “Хмельницький обласний 
літературний музей”.

Голова Хмельницької міської
організації Національної спілки
краєзнавців України ІО. І. Блажевич
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Голові конкурсної комісії на заміщення 
посади директора комунального закладу 
культури “Хмельницький обласний 
літературний музей”

Рекомендаційний лист

Період роботи Западенка Ігоря Валентиновича директором Музею історії 
міста Хмельницького (2011-2012 рр.) відзначався позитивними зрушеннями у 
діяльності музейного закладу: покращенням матеріально-технічної бази для 
ведення просвітницької роботи, активним поповненням фондів, проведенням 
різнопланових тематичних стаціонарних та вуличних виставок. Завдяки цьому 
музей отримав якісний поштовх до поступу, який продовжується й зараз.

Під час подальшої роботи в музейно-заповідній галузі Западенко І. В. бере 
таку ж активну участь у заходах, пов’язаних з розвитком культури та" 
збереженням культурної спадщини. Він є членом художньої громадської ради 
при управлінні культури і туризму Хмельницької міської ради, членом робочої 
групи з вивчення історії Української революції 1917-1920 рр. у Проскурові. 
Брав участь у розробці проекту Програми розвитку міста Хмельницького у 
сфері культури на період до 2020 року “50 кроків, що змінять місто”. Як 
досвідчений працівник музейної сфери, долучається до розробки та реалізації 
концепції оновленого Музею історії та культури міста Хмельницького. Має 
низку публікацій з методології і практики музейництва у наукових виданнях та 
періодиці.

Западенко І.В. самокритична, принципова, відповідальна людина, 
користується авторитетом та повагою працівників культури міста. Досвід та( 
напрацювання Западенка І. В. у сфері музейної діяльності дозволяють 
рекомендувати його як кандидата на заміщення посади директора 
комунального закладу культури “Хмельницький обласний літературний музей”.

Ромасюков А. Є.
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Конкурсній комісії на заміщення посади 
директора комунального закладу 
культури «Хмельницький обласний 
літературний музей»

Своєю творчою, краєзнавчою та громадською діяльністю Западенко Ігор 
Валентинович сприяє дослідженню та висвітленню тих сторінок історії, які раніше 
замовчувалися або були втрачені. Поєднання патріотизму до свого краю з широкою 
ерудицією, управлінським досвідом і різнобічними знаннями свого часу спонукало 
його до роботи у музейних установах, і ця робота є успішною, сприяє розвитку тих 
музеїв, де було застосовано його досвід. Особливо хочеться наголосити на розвитку 
зв’язків з громадськими організаціями та суспільним активом.

Відтак, Хмельницький обласний осередок Українського товариства 
«Меморіал» ім. В. Стуса рекомендує Западенка Ігоря Валентиновича на заміщення 
посади директора комунального закладу культури «Хмельницький обласний 
літературний музей».

Голова Ради Хмельницького 
0 0  «Меморіал» ім. В. Стуса Корольов О. Н.
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