Заходи з популяризації літератури на 2014 рік
КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР
Напрям діяльності, назва заходу

Форма заходу

Дата
проведення

Виконавці

січень

читальний зал

краєзнавчий урок

січень,
вересень

Земля, яку сходив Тарас: до 200-річчя видатного поета, мислителя
Т. Г. Шевченка

віртуальна виставка

січень

Рекламна книжкова закладка «2014 рік – 200 років від дня
народження Т. Г. Шевченка»
Згадав свою Волинь святую…: до 200 річниці видатного поета,
мислителя Т. Г. Шевченка

книжкова закладка

січень

книжкова виставка

лютий

коментована книжкова
виставка
презентрації, виставки,
літературні квести
відеоперегляди
флеш-моб

лютий

читальний зал,
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ редакційновидавничої роботи
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
читальний зал

березень

відділи бібліотеки

березень
березень

відділи бібліотеки
відділи бібліотеки

науково-практичні
конференції

березень,
жовтень

відділи бібліотеки

літературно-музична
композиція

березень

абонемент

Заходи до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
«Рівненська Шевченкіана»
Шевченківська спадщина: твори Тараса Шевченка та література про оформлення книжкової зони
нього у відкритому фонді
«Шевченкіана»
Волинськими шляхами Тараса Шевченка

Коментована виставка «Кобзарів» Тараса Шевченка із фондів
державного історико-культурного заповідника м. Острог
Шевченківський день на тему: «Тарас Шевченко – України син»
В театральній орбіті Шевченкового слова
Рівненщина читає Шевченка на майданах та вулицях міста
Популяризація творчості Тараса Шевченка в Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці (участь у наукових конференціях
організованих МЕГУ ім. С. Дем’янчука та Рівненським обласним
краєзнавчим музеєм)
Літературна та духовна спадщина Великого Кобзаря

Великого Кобзаря читаємо мовами світу
Мистецька спадщина Тараса Шевченка: до 200 річниці від дня
народження українського поета, художника, мислителя
Свою виставку присвячую Великому Кобзарю
Живий у правді віковій, в піснях і слові заповіту
Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка?
Шевченка читають молоді у літературній студії «Погорина»
Поет свободи, волі і добра: до 200 річниці від дня народження
Тараса Шевченка
Вишитий «Кобзар» – виставка рукотворної книги
В рамках реалізації проекту електронної бібліотеки «Культура
України» надати для колекції Тарас Шевченко видання з фондів
Рівненської ОУНБ (8 видань місцевих видавництв) та 2 видання із
колекції цінних видань
Рівненщина читає Шевченка: за підсумками «Шевченкіани»
Інформація про заходи надаватиметься на сайті бібліотеки

голосні читання

березень

книжкова виставка

березня

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

виставки образотворчого
мистецтва
літературно-музичне есе

березень

відділ мистецтв

березень

відділ мистецтв

мистецький квест

березень

відділ мистецтв

творча зустріч молодих
поетів
коментована книжкова
виставка
презентація книги

травень

читальний зал

липень

читальний зал

електронні видання

жовтень
лютийжовтень

відділ мистецтв
відділ редакційновидавничої роботи

фотовиставка

жовтень

http://libr.rv.ua

протягом
року

відділ маркетингу
і наукової роботи
сектор підтримки
веб-сайту
бібліотеки

Заходи з популяризації літератури
Наукові презентації
Віртуальна реконструкція спадщини Юзефа-Ігнація Крашевського
(1812–1887) – представлення електронного продукту
Презентація наукових публікацій доктора історичних наук,
професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ
(Г. Швецова-Водка)
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наукова презентація

січеньберезень

наукова презентація

лютий

відділ акумуляції
краєзнавчих
документів
відділи
бібліотеки

Наукові досягнення науковців державного підприємства «Науковоекспериментальна база «Еліта» Рівненської державної
сільськогосподарської-дослідної станції

наукова презентація

лютий

Презентація наукових видань Надії Супрун-Яремко

наукова презентація

вересень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтва

Науковці Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.
С. Дем’янчука презентують свої роботи

наукова презентація

жовтень

читальний зал

Наукові доробки науковців Національного університету водного
господарства та природокористування (НУВГП)

наукова презентація

листопад

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики

Віртуальні виставки
Іван Білоус – рівненський драматург, актор, режисер: до 80-річчя
від дня народження
До 70-річчя від дня смерті Олега Ольжича, українського поета

віртуальна виставка

січень

відділ мистецтв

віртуальна виставка

березень

Мистецтво читання

віртуальна виставка

квітень

100 років з дня початку Першої Світової війни (у Рівному
перебував штаб Південно-Західного фронту)
Сальвадор Далі: геній сюрреалізму: до 110 років від дня
народження іспанського художника
Лауреат Нобелівської премії – наш земляк: до 90 років від дня
народження Георгія Шарпака

віртуальна виставка

квітень

відділ
формування
бібліографічного
ресурсу
відділ
формування
бібліографічного
ресурсу
читальний зал

віртуальна виставка

травень

відділ мистецтв

віртуальна виставка

червень

віртуальна виставка

червень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ інформації
та документів

Геномодифіковані організми: сучасний стан проблеми
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Шекспір назавжди: До 450-річчя від дня народження англійського
письменника Вільяма Шекспіра

віртуальна виставка

червень

Туристичні шляхи Рівненщини

віртуальна виставка

липень

60 років Миколі Пшеничному, рівненському поету

віртуальна виставка

липень

виробничої
тематики
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
читальний зал

Ілля Рєпін : закоханий в Україну: до 170-річчя від дня народження,
російського художника
Незвичайні бібліотеки

віртуальна виставка

серпень

відділ мистецтв

віртуальна виставка

серпень

До 75-річчя від дня народження Юрія Загорського (Залети),
письменника, поета

віртуальна виставка

вересень

відділ
формування
бібліографічного
ресурсу
абонемент

Українська вишивка: історія та сучасні тенденції в оздоблені одягу

віртуальна виставка

вересень

75 років від дня народження Василя Скуратівського – прозаїка,
народознавця
За бібліотечною кафедрою відомі рівняни (письменники,
художники, музиканти, науковці, книговидавці)

віртуальна виставка

жовтень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
абонемент

творчі зустрічі, презентації,
автограф-сесії

січеньгрудень

відділи
бібліотеки

тематичні вечори,
презентації
літературна студія
«Погорина»
імідж-коктейль (у рамках
літературної студії

січеньгрудень
січеньгрудень
січень грудень

читальний зал

Книжкові посиденьки з рівненськими письменниками
За сторінками журналу «Погорина»
Зустрічі з членами літературного клубу «Поетарх»
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читальний зал
читальний зал

«Погорина»)
жива книга

Цікава книга поряд
Заходи літньої читальні
Організація дозвілля влітку

презентації, майстер-класи,
зустрічі з письменниками та
поетами, голосні читання,
вікторини

Виставки із серії «Книги ювіляри року»
Іван Нечуй-Левицький «Граматика української мови» - 100 років
«Кайдашева сім’я» - 135 років
Улас Самчук «Гори горять», «Марія» - 80 років
Олександр Довженко «Зачарована Десна» - 50 років
Іван Багряний «Тигролови», «Гуляй поле» - 70 років
Карпенко-Карий «Безталанна», «Бондарівна» - 130 років
Шолом-Алейхем «Тев’є молочник» - 120 років
«Україна: історія, народознавство» : анотований бібліографічний
довідник (укл. К. Краєвська) – 20 років

січеньгрудень

читальний зал

червеньсерпень

відділи
бібліотеки

січеньгрудень

читальний зал

Ярослав Пура «Край наш у назвах». Ч. 2. – 20 років

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
читальний зал

вечір мужності

січень,
лютий

тематичний урок

січень

читальний зал

книжкова виставка

січень

читальний зал

Крути: людина, влада, історія: до Дня пам’яті героїв Крут

книжкова виставка

січень

читальний зал

Героїка трагедії Крут: до Дня пам’яті героїв Крут

книжкова виставка

січень

абонемент

Тільки пам’ять не сивіє: до 70 років визволення м. Рівне від
німецько-фашистських загарбників. (спільно з Рівненською
українською гімназією)
Соборність України – основа державності: до Дня Соборності і
Свободи України
Від народження – я Українець: до 80 річчя від дня народження
Леоніда Кравчука, першого Президента Незалежної України
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Здоровий спосіб життя: шляхи формування фізично-здорової
людини

книжкова виставка
(у рамках університету
«Здоров’я»)
тематична зустріч

Різдвяні зустрічі: свято куті (дегустація різних рецептів
приготувань куті)
Персональна виставка робіт Ірини Зайцевої
(народна іграшка)
Світлотіні творчості Сомерсета Моема: до 140 років від дня
народження англійського письменника, драматурга, критика
Театр людських душ: до 140 років від дня народження англійського
письменника Сомерсета Моема
Іван Білоус – драматург, актор, режиссер: до 80 років від дня
народження
З Україною в серці: до 120 років від дня народження Василя
Еллана-Блакитного, українського письменника і громадського діяча
Секрет популярності Уільяма Коллінза: до 190 років від дня
народження англійського письменника, основоположника
детективного роману в Англії
Письменники, лауреати конкурсу «Коронація слова»
Духовна свобода і лірика: до 70 років від дня народження
рівненського письменника Петра Велесика
Виставка творчих робіт міського центру творчості учнівської
молоді (моделювання)
Дизайн костюму: від задуму – до втілення: творче ательє
Волинський патріарх української байки: до 90 років від дня
народження письменника Петра Красюка
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січень

читальний зал

січень

виставка образотворчого
мистецтва
книжкова виставка

січень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтв

січень

читальний зал

книжкова виставка

січень

абонемент

коментована книжкова
виставка
книжкова виставка

січень

відділ мистецтв

січень

читальний зал

книжкова виставка

січень

читальний зал

книжкова виставка

січень

абонемент

книжкова виставка

січень

виставка образотворчого
мистецтва

січень

засідання клубу
«У світі прекрасного»
книжкова виставка

січень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтв

січень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури

коментована книжкова
виставка

січень

відділ мистецтв

книжкова виставка

січень

із серії виставок
«Книги ювіляри»

січень

Життя в мистецтві: живопис і графіка Івана Їжакевича: до 150 років
від дня народження українського живописця та графіка, народного
художника України

коментована книжкова
виставка

січень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

Тетянин день: зустріч з творчими людьми

засідання клубу
«У світі прекрасного»
книжкові виставки
у читальних залах

січень

відділ мистецтв

лютий,
квітень,
червень,
серпень,
жовтень,
грудень
лютий,
квітень,
червень,
вересень,
жовтень,
грудень
лютий

відділ зберігання
та використання
документного
фонду

Людей і правду він любив: життя і творчість Павла Чубинського: до
175 років від дня народження українського етнолога, фольклориста,
поета, громадського діяча, автора слів Гімну України
Перспективні напрямки сталого розвитку харчової промисловості

170 років з часу написання Г. Х. Андерсеном казки «Снігова
королева» – 1844 року

Ретроспекція фонду: книги із колекції цінних та рідкісних видань
відділу використання та зберігання документного фонду

Запрошує клуб за інтересами «Господиня»

засідання клубу

Великий байкар: до 245 років від дня народження Івана Крилова

засідання клубу
«Співрозмовник»
книжкова виставка

Пам’ять – полеглим, шана – живим: до 70 років з Дня визволення
м. Рівного
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лютий

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури

До дня визволення м. Рівного від німецько-фашисткьих загарбників

тематичний вечір

лютий

круглий стіл

лютий

виставка робіт

лютий

Життєвий і творчий шлях Володимира Самійленка: до 150 років від
дня народження українського поета-лірика, сатирика, перекладача

книжкова виставка

лютий

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

Великий трудівник і геній у науці: до 180 років від дня народження
Дмитра Менделєєва російського вченого-хіміка

книжкова виставка

лютий

читальний зал

слайд-шоу

лютий

ілюстративно-книжкова
виставка

лютий

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

мовний квест

лютий

читальний зал

Багатомовні словники іноземними мовами: до Дня рідної мови

коментована виставка

лютий

Мова народу – це сам народ: до Міжнародного Дня рідної мови
Краща книга Рівненщини – 2013

книжкова виставка
книжкова виставка

лютий
лютийквітень

Щедрість таланту Левка Ревуцького: до 125 років від дня
народження українського композитора, педагога

книжкова виставка

лютий

відділ літератури
іноземними
мовами
абонемент
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв

Соціальна справедливість – доленосне завдання незалежної
України. (Зустріч з фахівцями управління праці та соціального
захисту населення)
Демонстрація творчих робіт міського центру творчості учнівської
молоді (орігамі)

Прославлені олімпійські чемпіони
Афганістан: історія та пам'ять: до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав
Скарбниця слова українського: до Дня рідної мови
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читальний зал,
Рівненська
українська
гімназія
читальний зал

Промислове рибництво: перспективи галузі

книжкова виставка

лютий

коментована книжкова
виставка

лютий

із серії виставок
«Книги ювіляри»

лютий

виставка образотворчого
мистецтва
книжкова виставка

лютий

літературно-музичний вечір

лютий

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

книжкова виставка

березень

читальний зал

березень

читальний зал

Реклама у підприємницькій діяльності

засідання клубу
«Співрозмовник»
книжкова виставка

березень

Екологія – Право – Людина

книжкова виставка

березень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

Туберкульоз: запобігання та профілактика: до Всесвітнього Дня
боротьби із захворюванням на туберкульоз

книжкова виставка

березень

читальний зал

урок-екскурсія у фітнесцентрі
(у рамках університету
«Здоров’я нації»)

березень

читальний зал

Оскар Кольберг: Невтомний збирач і дослідник: до 200 років від
дня народження польського, українського фольклориста, етнографа,
композитора
120 років з часу написання Р. Дж. Кіплінгом «Книги джунглів» –
1894 року
Живопис Михайла Якубовича (м. Нетішин)
Достовірність життєвих картин у творах Чарльза Діккенса
Коли співають солдати: 2014 - рік учасників бойових дій на
території інших держав
Шолом-Алейхем – майстер літературної іронії: до 155 років від дня
народження єврейського прозаїка
Міжнародний День щастя

Формула здорового способу життя
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лютий

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтв
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

Світлий дар Докії Гуменної: до 110-річчя від дня народження
української письменниці
Особистість на тлі епохи: відомі й невідомі сторінки життя Миколи
Вороного: до 110-річчя від дня народження українського поета
Легка промисловість України: державне управління та
інноваційний розвиток

книжкова виставка

березень

читальний зал

коментована книжкова
виставка
книжкова виставка

березень

читальний зал

березень

Минуле й сучасне крізь призму болі й любові: до 85 років від дня
народження Юрія Мушкетика, українського письменника

книжкова виставка

березень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

Постать Старицької-Черняхівської на тлі української історії: до 145
років від дня народження української письменниці, перекладачки,
громадської діячки
Гетьман Іван Мазепа та його доба: до 375 років від дня народження

книжкова виставка

березень

читальний зал

книжкова виставка

березень

абонемент

Літописці Рівненщини: до 25-річчя створення краєзнавчого
товариства

засідання клубу
«Краєзнавець»

березень

Демонстрація творчих робіт міського центру творчості учнівської
молоді (вишивка)

виставка робіт

березень

кільцева виставка районами
області (ЦРБ)

березеньгрудень

книжкова виставка

березень

із серії виставок
«Книги ювіляри»

березень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ літератури
іноземними
мовами

Відродження тваринництва – важливий резерв поліпшення
харчування населення
Лісове і мисливське господарство України

230 років написання «Весілля Фігаро» французького драматурга
П’єра Огюстена де Бомарше – 1784 року
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Проведення молодіжного квесту

веб-квест

березень

Життєдайний ресурс: до Дня водних ресурсів

тематична зустріч

березень

Серпантин поетичних рядків: до Всесвітнього Дня поезії

книжкова виставка

березень

книжкова виставка
(із фонду рідкісних і цінних
видань)
книжкова виставка

квітень
березень

книжкова виставка

березень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

книжкова виставка

березень

відділ мистецтв

книжкова виставка

березень

відділ мистецтв

книжкова виставка

квітень

абонемент

зустріч у рамках клубу
«Співрозмовник»

квітень

книжкова виставка

квітень

читальний зал,
відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

підсумки конкурсу,
нагородження переможців

квітень

відділи бібліотеки

Микола Гоголь в ілюстраціях: до 205 років від дня народження
російського і українського письменника
Майстер придворного портрету та релігійних сюжетів в стилі
бароко: до 415 років від дня народження Антоніса Ван Дейка,
фламандського художника
Геніальний композитор і великий вчитель: до 170 років від дня
народження Миколи Римського-Корсакова, російського
композитора, диригента, педагога
Модест Мусоргський: трагедія і велич музиканта: до 175 років від
дня народження російського композитора
Чарівний світ театру: до Міжнародного Дня театру
Український романтик – Микола Гоголь: до 205 років від дня
народження письменника
Поет і драматург доби Відродження: до 450 років від дня
народження Уїльяма Шекспіра, англійського драматурга і поета,
гуманіста доби Відродження
Авторське право: національні та міжнародні стандарти : до
Всесвітнього Дня книги та авторського права
Краща книга Рівненщини: до Всесвітнього Дня книги та
авторського права
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відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

книжкова виставка
(у рамках університету
«Здоров’я нації»)
книжкова виставка

квітень

читальний зал

квітень

Безсмертя творів Вільяма Шекспіра: до 450 років від дня
народження англійського письменника

виставка-інсталяція

квітень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
абонемент

Гурби: квітень 1944: до 70 років з часу найбільшої битви УПА

книжкова виставка

квітень

Приборкання Шекспірівських пристрастей:
до 450 років від дня народження англійського драматурга

книжкова виставка

квітень

Роману «Дермань» Уласа Самчука – 40 років

із серії виставок
«Книги–ювіляри»

квітень

Видатний письменник, суспільний діяч, демократ : до 175 років від
дня народження ВоловимираШашкевича, українського поета,
публіциста, громадського діяча

книжкова виставка

квітень

Зелений паросток майбутнього: до Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища

коментована книжкова
виставка

квітень

Довкілля та здоров’я: екологічний аспект: до Дня довкілля та
Всесвітнього Дня Землі

перегляд літератури
(у рамках університету
«Здоров’я нації»)
ділова зустріч

квітень

Духовні засади здорового способу життя: до Всесвітнього Дня
здоров’я
Енергозбереження та екологічні проблеми

Ефективне управління земельними ресурсами: вимога сьогодення:
до Дня землі
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квітень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
читальний зал

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики

За тиждень – Великдень

книжкова виставка

квітень

Великодні традиції українського народу

книжкова виставка

квітень

Гортаючи «Чорнобильський щоденник»: до річниці Чорнобильської
трагедії

тематична зустріч

квітень

200 років написання роману Вальтера Скотта «Айвенго» – 1814
року

із серії виставок «Книги
ювіляри»

квітень

Книжковий вернісаж для малечі мовами світу: до Міжнародного
Дня дитячої книги

книжковий вернісаж

квітень

виставка образотворчого
мистецтва
книжкова виставка

квітень
квітень

книжкова виставка

квітень

інтернет-урок

квітень

Джаз – музика твоєї душі: до Міжнародного дня джазу

творча зустріч з джазовим
виконавцем

квітень

Дитинство в Україні – права, гарантії, захист: до Дня захисту дітей.
(Зустріч з фахівцями служби сім’ї, молоді та спорту Рівненської
обласної та міської ради)
Сучасні види спорту

тематичний перегляд
літератури, інформаційна
година
інтерактивний урок
(у рамках університету

травень

Великодня писанка
Міста-побратими. Наша сила в дружбі та єднанні:
до Всесвітнього Дня поріднених міст
Теофіл Копистинський: художник, графік, реставратор: до 170 років
від дня народження українського художника
Розвиток навичок усного мовлення засобами веб-додатку GoogleEarth
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травеньчервень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтва
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтва
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтва
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал
читальний зал

Феномен слов’янської культури: до Дня слов’янської писемності та
культури: Відзначаємо Рік Білоруської культури в Україні
Населені пункти Рівненщини – відзначають ювілеї

«Здоров’я нації»)
літературно-мистецький
вечір

травень

абонемент

травень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтва

книжкова виставка

Живопис сім’ї Довгалюків (смт Млинів)

виставка образотворчого
мистецтва
урок-практикум
(у дні літніх канікул)
книжкова виставка

Запобігти. Врятувати. Допомогти. Надання першої допомоги
150 років від дня народження Етель Ліліан Войнич, англійської
письменниці
Пісні Великої Вітчизняної війни: «Коли співають солдати»
Перлини творчості Етель Ліліан Войнич: 150 років від дня
народження англійської письменниці та композитора
День Перемоги – день вічної пам’яті та єднання поколінь
День Європи в Україні: подорожуємо європейськими країнами
Палити чи не палити… не все одно: про шкідливість куріння
Інноваційна сфера структури сучасної економіки

Паління або здоров’я: до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням
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травеньчервень
травень

читальний зал
читальний зал

книжкова виставка,
виставка платівок та нот
книжкова виставка

травень

відділ мистецтв

травень

книжкова виставка

травень

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

квест

травень

читальний зал

інформаційна година
(у рамках університету
«Здоров’я нації»)
книжкова виставка

травень

абонемент

травень

травень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

травень

абонемент

коментована виставка
(у рамках університету
«Здоров’я нації»)
книжкова виставка

Художній світ Панаса Мирного: до 165 років від дня народження
українського письменника

травень

книжкові виставки,
презентації, автограф-сесії,
урочистості з нагоди свята

травень

Пересопницьке Євангеліє – символ Української державності

книжкова виставка

травень

Таємниці українського рукомесла: до Дня майстрів народного
мистецтва
Презентація книги

книжкова виставка

травень

засідання клубу
«Краєзнавець»

травень

Панас Саксаганський – корифей української сцени: до 155 років від
дня народження українського актора і режисера
Бібліотека детективів та трилерів Артура Конан Дойля: до 155 років
від дня народження англійського майстра детективу

книжкова виставка

травень

книжкова виставка

травень

із серії виставок
«Книги ювіляри»

травень

Караван музейних вражень: до Міжнародного Дня музеїв

книжкова виставка

травень

Мистецько-педагогічні погляди Миколи Мурашка: до 170 років від
дня народження українського художника, педагога
Оноре де Бальзак – засновник реалізму в європейській літературі:
до 215 років від дня народження французького письменника

книжкова виставка

травень

книжкова виставка

травень

книжкова виставка
(із фонду рідкісних та
цінних видань)
книжкова виставка

червень

Книжковий ярмарок: «Книги Рівненщини місцевих видавництв»: до
Дня працівників видавництв поліграфії та книгорозповсюдження

175 років роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» –
1839 року

215 років від дня народження Олександра Пушкіна, російського
поета
За світ стали козаченьки, задзвонили дзвони
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червень

відділ
комплектування
та обробки
документів
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв
відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури

Конституція України – основний Закон громадянського суспільства
і держави
Віталій Губаренко – ескізи до портрета: до 80 років від дня
народження українського композитора
Літні канікули – дотримуємося правил безпеки на дорозі
Ми можемо захистити океани разом: до Всесвітнього Дня океанів

книжково-ілюстративна
виставка

червень

читальний зал

книжкова виставка

червень

відділ мистецтв

виставка-порада
(у дні літніх канікул)
книжкова виставка

червень

читальний зал

червень

книжкова виставка
(у дні літніх канікул)
книжкова виставка

червень

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

червень

читальний зал

Представлення дипломних робіт студентів Інституту мистецтв
РДГУ
Арт-ідеї – мистецька мозаїка молодих митців: до Дня молоді

виставки образотворчого
мистецтва
книжкова виставка

червеньсерпень
червень

відділ мистецтв

«Стара Волинь і Волинське Полісся» Олександра Цинкаловського –
30-років з часу виходу.

із серії виставок «Книги
ювіляри»

червень

книжкова виставка

червень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв

бесіда-рекомендація
(у дні літніх канікул)
презентації книг

липень

читальний зал

липеньгрудень
липень

читальний зал

Літо, природа і спорт
140 років від дня народження Марка Черемшини, українського
письменника і культурно-громадського діяча

Михайло Глінка і Україна: до 210 років від дня народження
російського композитора
Фізкультхвилинка – щодня!
Книжкове новосілля – популяризація книг рівненських авторів
Планування як загальна функція менеджменту

книжкова виставка
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відділ мистецтв

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики

Душа- це те, що возвиша…: до 60 років від дня народження
письменника Миколи Пшеничного

книжкова виставка

липень

700 років від дня народження Франческо Петрарки, італійського
поета і вченого
115 років від дня народження Ернеста Хемінгуея, американського
письменника
210 років від дня народження Людвига Фейербаха, німецького
філософа
Кімнатні рослини: краса і натхненність

книжкова виставка

липень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
читальний зал

книжкова виставка

липень

читальний зал

книжкова виставка

липень

читальний зал

коментована книжкова
виставка

липень

книжкова виставка

липень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

книжкова виставка

липень

абонемент

книжкова виставка

липень

Топонімічний літопис Рівненщини: 20 років з часу виходу книги
Ярослава Пури «Край наш у назвах»

із серії виставок
«Книги–ювіляри»

липень

У кожній пісні – жіноча доля: до 60 років від дня народження Алли
Кудлай, української естрадної співачки
Перлини думок Германа Гессе – німецького романіста, поета,
критика, лауреата Нобелівської премії

книжкова виставка

липень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв

книжкова виставка

липень

Імпрессіонізм Едгара Дега: 180 років від дня народження
французького живописця, графіка, скульптора

книжкова виставка

липень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

коментована книжкова
виставка

серпень

читальний зал

165 років від дня народження Олени Пчілки (Косач), української
письменниці, фольклориста, етнографа, редактора, видавця, матері
Лесі Українки
У житті є тільки одне щастя – кохати і бути коханим…: до 210 років
від дня народження Жорж Санд
Любов як ліки в романах Жорж Санд: до 210 років від дня
народження французької письменниці

Прапорові барви України: Україна – незалежна, демократична,
правова держава
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Літнє харчування – для здоров’я взимку
Лицар правди і добра: до 115 років від дня народження Бориса
Антоненка-Давидовича, українського письменника, перекладача
Буде дух його із віку в вік сіяти…: до 195 років від дня народження
Пантелеймона Куліша, українського письменника, перекладача,
фольклориста, етнографа, автора «Записок о Южной Руси»
Юрій Федькович: штрихи до історії особистого світу: до 180 років
від дня народження, українського письменника-демократа й
громадського діяча
Молодь змінює світ: до Всесвітнього Дня молоді (ООН)

коментований перегляд
літератури
(у дні літніх канікул)
книжкова виставка

серпень

читальний зал

серпень

читальний зал

книжкова виставка

серпень

читальний зал

книжкова виставка

серпень

читальний зал

віртуальне слайд-шоу
світлин

серпень

Епоха Павла Загребельного: до 90 років від дня народження
українського письменника
Історична проза Павла Загребельного: до 90 років від дня
народження українського письменника
Лауреату Нобелівської премії Георгію Шарпаку – 90- років

книжкова виставка

серпень

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

книжкова виставка

серпень

абонемент

книжкова виставка

серпень

Від храму до храму: подорожуємо Рівненщиною

книжкова виставка

серпень

книжково-ілюстративна
виставка

серпень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ мистецтв

книжкова виставка

серпень

коментована книжковоілюстративна виставка

серпень

Михайло Білас – виразник душі карпатського етносу: до 90 років
від дня народження українського художника
Принципи сталого розвитку лісового господарства

Ілля Рєпін і Україна: до 170 років від дня народження російського
та українського художника
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відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ мистецтв

Томас Гейнсборо: живописні таїни творчості англійського графіка,
портретиста та пейзажиста

книжкова виставка

серпень

Життєстверджуючий гуманізм творчості Іоганна Вольфганга Гете:
до 265 років від дня народження німецького поета, прозаїка,
драматурга, філософа, державного діяча
Із сузір’я корифеїв: до 160 років від дня народження Марії
Заньковецької, української актриси, громадської діячки
Новинки правової літератури: подорож веб-ресурсами органів
державної влади
За здоров’ям – з рюкзаком: до Всесвітнього Дня туризму

книжкова виставка

серпень

книжкова виставка

серпень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

віртуальна подорож

вересень

читальний зал

тематична зустріч

вересень

читальний зал

урок-коментар психолога

читальний зал

книжкова виставка

вересеньжовтень
вересень

літературний вечір

вересень

абонемент

книжкова виставка

вересень

читальний зал

книжкова виставка

вересень

читальний зал

книжкова виставка

вересень

абонемент

літературно-музична
композиція
виставка-портрет

вересень
вересень

читальний зал,
відділ мистецтв
читальний зал

вересень

читальний зал

Профілактика «шкільних хвороб»
Поет народних традицій: до 150 річчя від дня народження Мусія
Кононенка, українського письменника
І ката, і героя він любив…: до 150 років від дня народження
українського письменника Михайла Коцюбинського
Друга світова війна в історичній пам’яті українського народу: до 75
років з часу нападу фашистської Німеччини на Польщу. Початок
другої світової війни (1939)
Іван Котляревський і доба національного відродження: до 245 років
від дня народження, українського письменника
Майстер словесних барв: до 245 років від дня народження Івана
Котляревського
Голос таланту, мужності й любові: до 120 років від дня народження
Олександра Довженка, українського кінорежисера і письменника
Людина. Борець. Творець: до 150 років від дня народження Павла
Грабовського, українського поета, перекладача, революційного
демократа
Великий письменник великого народу: до 150-річчя від дня
народження Михайла Коцюбинського, українського письменника й
громадського діяча
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коментована книжкова
виставка

читальний зал

Партизанська війна в Україні: до Дня партизанської слави
Шлях із неволі в небуття: до 125 років від дня народження Михайла
Драй-Хмари, українського поета та перекладача
Щасливі і сумні мої дороги…: до 85 років від дня народження
Дмитра Павличка, українського поета й громадського діяча
Комплекс заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек

урок пам’ять
книжкова виставка

вересень
вересень

читальний зал
читальний зал

книжкова виставка

вересень

читальний зал

урочистості по відзначенню
свята, презентації, творчі
зустрічі, відомі люди
Рівного за бібліотечними
кафедрами, книжкові
інсталяції, журнальна
галерея
книжкова виставка

вересень

відділи
бібліотеки,
адміністрація

вересень

Життя віддане музиці: до 70 років від дня народження музиканта
Богдана Депо

книжкова виставка

вересень

Зустріч з переможцем конкурсу «Краща книга Рівненщини 2013»

літературний вечір

вересень

Еволюція книги – від стародруків до Kindle: до Всеукраїнського дня
бібліотек

книжкова інсталяція

вересень

Україна на шляху до Європейської інтеграції: до Міжнародного Дня
демократії
Студенти коледжу технологій та дизайну НУВГП у бібліотеці: до
Дня знань

книжкова виставка

вересень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ літератури
іноземними
мовами
абонемент

тематичний перегляд
літератури, екскурсії

вересень

книжкова виставка

вересень

Рівненщина у Першій світовій війні: до 100 років з дня початку
Першої світової війни

Агарний ринок: основи аналізу та перспективи розвитку
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відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
відділ інформації
та документів
виробничої
тематики

410 років драмі Уільяма Шекспіра «Отелло» – 1604 року

із серії виставок
«Книги-ювіляри»

вересень

книжкова виставка

вересень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтва

книжкова виставка

вересень

відділ мистецтва

демонстрація-огляд фільмів
виставка образотворчого
мистецтва
літературний вечір з
переглядом кінофільмів
тематична зустріч
коментована виставка
(у рамках університету
«Здоров’я»)
книжкова виставка

вересень
вересень

відділ мистецтва
відділ мистецтва

вересень
жовтень
жовтень

відділ мистецтва,
читальний зал
читальний зал
читальний зал

жовтень

читальний зал

книжкова виставка

жовтень

читальний зал

кільцева виставка по
бібліотеках області (ЦРБ)

жовтеньгрудень

Вільний мандрівник у недосяжну далечінь: до105 років від дня
народження Богдана-Ігоря Антонича, українського поета

книжкова виставка

жовтень

відділ інформації
та документів
виробничої
тематики
читальний зал

Музика без меж: відроджуючи традиції – створюємо майбутнє: до
Міжнародного дня музики
Бібліотекарі як техлідери = Librarians as Tech Leaders

книжкова виставка

жовтень

відділ мистецтв

День спеціаліста

жовтень

Бранець вічності – Олекса Стефанович: до 115 років від дня
народження українського поета

книжкова виставка

жовтень

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

Алла Горська: душа українського шістдесятництва: 85 років від дня
народження української художниці, діяча правозахисного руху
Софі Лорен – жінка непідвладна часу: 80 років від дня народження
італійської кіноактриси
Українське кіно: історія і сьогодення: до Дня українського кіно
Художня обробка шкіри: виставка Тетяни Соловей
Голос таланту, мужності і любові: до 120 років від дня народження
Олександра Довженка
Професія юриста очима фахівця: до Дня юриста
Стрес і підлітки
Незнаний Оскар Уайльд: до160 років від дня народження
англійського письменника, критика
Філософія життя Фрідріха Ніцше: до 170 років від дня народження
німецького філософа
Ресторанно-готельний бізнес. Організація та технологія
обслуговування
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Життєвий шлях та творчі віхи Миколи Бажана: до 110 років від дня
народження українського поета, державного й громадського діяча

книжкова виставка

жовтень

читальний зал

195 років повісті Ернста Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько
Ціннобер» – 1819 року

із серії виставок
«Книги–ювіляри»

жовтень

Я єсть людина. Син свого народу: до 80 років від дня народження
Юрія Щербака, українського письменника

книжкова виставка

жовтень

відділ літератури
іноземними
мовами
читальний зал

Щастя з присмаком полину: до 75 років від дня народження
письменника Юрія Загорського

книжкова виставка

жовтень

Мій ангел – схимник і пустельник: до 60 років від дня народження
рівненської письменниці Надії Диб’як

книжкова виставка

жовтень

Зродилися великої години: до 72 років створення УПА на
Рівненщині

книжкова виставка

жовтень

Володимир Горовиць: останній великий романтик: до 110 років від
дня народження піаніста

книжкова виставка

жовтень

книжкова виставка

жовтень

літературно-музичний вечір
(у рамках клубу
«У світі прекрасного»)
музичний колаж

жовтень

книжкова виставка

жовтень

відділ літератури
іноземними
мовами
відділ мистецтв

презентація книги

жовтень

відділ мистецтв

Агросервіс – нові технології, нові матеріали…
Вечір латиноамериканського танцю
Музичні мелодії від місцевих виконавців: до Міжнародного дня
музики
Український живопис: характерна риса – неповторність: до Дня
художника
Презентація книги Андрія Пастушенка
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жовтень

відділ акумуляції
краєзнавчої
літератури
відділ акумуляції
краєзнавчої
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виробничої
тематики
відділ мистецтв

Ніколи не сміявся без любові: до 125 років від дня народження
українського письменника Остапа Вишні
Тютюн, алкоголь, наркотики: наслідки та методи профілактики
В мені дзвенить маленька таємниця: до 60 років від дня народження
Анни Войнарович (Лимич)
Що потрібно знати про цукровий діабет?
Молодіжний квест

СНІД, ВІЛ: попереджений – значить врятований: до Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом
Я громадянин тих століть, що прийдуть: до 255 років від дня
народження Фрідріха Шіллера, німецького поета, драматурга,
теоретика мистецтва
До Дня української писемності і мови
Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні: до 125 років від дня
народження українського письменника-сатирика
Житлове будівництво –становлення ринку
День пам’яті жертв голодомору.
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку пам’яті»
Розсекречена пам’ять: голодомор 1932–1935 роки в Україні
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«Здоров’я нації»)
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книжкова виставка
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«Здоров’я нації»)
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Зустріч з переможцем конкурсу «Краща книга Рівненщини 2013»
Трансгенні культури у світі та в Україні

Філософія творів Вольтера: до 320 років від дня народження
французького філософа, романіста, просвітителя
Графічна школа Івана Падалки: до 120 років від дня народження
українського художника
Живопис рівненського художника Миколи Ліханова
Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні. Місцеве
самоврядування – сучасна модель демократичної організації
Захист прав людини – гарантія розвитку громадянського
суспільства
Лицар, який обскакав час: до 410 років виходу з друку першого
видання Сервантеса «Дон Кіхот»
Петро Могила в духовній історії України: до 440 років від дня
народження українського і молдавського церковного та освітнього
діяча, мецената
Андріївські вечорниці
Живу і мислю думою одною: до180 років від дня народження
Марка Вовча (Вілінська), української письменниці
До 80-річчя від дня народження Олександра Богачука, українського
письменника
Шлях у 75- років: до 75 років з дня утворення Рівненської області
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виставка образотворчого
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(у рамках «Тижня права»)
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Презентація БД «Знаменні та пам’ятні дати Рівненщини на 2015
рік»
Як ми живемо в Україні…: до Міжнародного Дня волонтера
Енергія бентежних вітровіїв Михайла Дерегуса: до110 років від дня
народження українського графіка і живописця
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