Довідка про культурне життя Рівненської області
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2019 р.
Загальні питання
5 лютого – урочисте вручення стипендій міського голови обдарованій
молоді, провідним творчим, бібліотечним працівникам, ветеранам галузі
«культура».
22 лютого у приміщенні Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки відбулася розширена колегія управління культури і туризму
облдержадміністрації з порядком денним: про підсумки роботи закладів
культури і мистецтва області у 2018 році та пріоритетні напрямки їх діяльності
у 2019 році, за участю директорів обласних закладів культури і мистецтва,
начальників відділів культури і туризму райдержадміністрацій та виконкомів
рад міст обласного значення, керівників структурних підрозділів ОТГ.
У закладах культури організовано та проведено ряд культурномистецьких заходів.
19 лютого розпочався обласний огляд-конкурс серед учнів та вчителів
шкіл естетичного виховання. Вже прозвітувались мистецькі школи смт
Клеваня, сіл Зоря, Деражне, Оржів, Мирогоща та Смига.
21 лютого на базі Рівненської обласної універсальної наукової пройшла
Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль бібліотек в реалізації
Цілей сталого розвитку 2016–2030».
18-20 лютого відбулось ряд заходів приурочених Дню Героїв Небесної
Сотні: в обласному краєзнавчому музеї здійснено показ документальних
фільмів із серії «Життя - це Україна» про Героїв Небесної Сотні; в обласних
бібліотеках проведені зустріч із учасниками Майдану, АТО, волонтерами,
організовано вечір-реквієм «В їх серцях жила Україна», книжково-ілюстративні
виставки «Герої не вмирають», «Зима, що нас змінила», виставку-реквієм
«Небесна Сотня вже несе на небі варту», «Ангели, що берегтимуть нас з небес»
Також відбулись культурно-мистецькі заходи: приурочені 75-ій річниці
визволення м. Рівне, Дню вшанування учасників бойових дій на територіях
інших держав, Міжнародному Дню рідної мови.
22 лютого в приміщенні районного Будинку культури Рокитнівського
району відбулась колегія відділу культури і туризму райдержадміністрації «Про
підсумки діяльності установ і закладів культури району у 2018 році та завдання
на 2019 рік». За вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи
Мартенюк Марію Трохимівну, бібліотекаря бібліотеки-філії с. Масевичі
нагоджено Грамотою Верховної Ради України.
Театрально концертне життя
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
25 лютого – в рамках світового туру відбувся концерт до 70-річчя
піаніста Любомира Мельника, одного із видатних піаністів на планеті.

У залі камерної та органної музики м. Рівне
Із 3 по 17 лютого у рамках Міжнародного фестивалю «Органний собор2019» щонеділі відбувалися концертні програми органістів України та світу.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
1 лютого – діяла розгорнута персональна виставка майстрині Вікторії
Кисиленко «Моя душа», де представлено близько 200 робіт неповторних
ляльок, іграшок, композицій, виготовлених із природних матеріалів, із льону.
13 лютого у приміщенні «Літературного музею Уласа Самчука»
відбулися щомісячні літературні читання «В гостях у Самчука» під назвою:
«Вічна тема – кохання» (у творчості У. Самчука ).
15 лютого – презентація персональної виставки луганчанки, Лії
Безсонової «Знаки – логотипи».
13-14 лютого в Музеї бурштину відбулися майстер-класи приурочені до
Дня Святого Валентина «Свято люблячих сердець».
16 лютого у приміщенні відділу «Літературний музей Уласа Самчука»
відбулася презентація збірки поезій київського письменника Павла Кучера «Бог. Майдан. Війна».
19 лютого – у новому форматі прозвучала «Музейна оповідь» про
нелегку долю рівненської родини Либаків, що з ХІХ ст. мешкає на історичній
вулиці Шевченка м. Рівного.
19 лютого – з нагоди Міжнародного дня музеїв Міністерство культури
України ініціювало проведення безстрокового флешмобу «Музейні таємниці».
У рамках цієї акції музей презентував унікальні експонати, які до цього часу
знаходились в закритих спецфондах.
20 лютого в Літературному музеї Уласа Самчука відбулися заходи
приурочені 114-ій річниці від Дня народження Уласа Самчука.
20 лютого до 5-ї річниці трагічних подій на Майдані працівники
Рівненського краєзнавчого музею, студенти-практиканти РДГУ та школярі з с.
Великий Олексин переглянули документальні фільми із серії «Життя – це
Україна», присвячені Героям Небесної Сотні із Рівненщини .
22 лютого 2019 р. у приміщенні Рівненського економіко-правового
ліцею відбувся спільний масовий захід ліцею з музеєм, приурочений жінкамгероїням, які загинули за Україну у ХХ ст.
21 лютого – у Сарненському історико-етнографічному музеї – відкриття
персональної виставки ляльок із льону та народних іграшок рівненської
майстрині Вікторії Кисиленко.

Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
20 лютого – вшанування учасників Революції гідності та увічнення
пам'яті Героям Небесної Сотні. На заході були присутні учні ЗОШ № 3, № 22, а
також представники Підготовчого Куреня ім. Ніла Хасевича з осередків Велика
Омеляна і Олександрія.
20 лютого – вечір поетичного настрою: сучасні європейські поети для
учнів Рівненського НВК «Колегіум».
21 лютого – ділова зустріч «Натуральні продукти – основа якості
харчування» на прикладі молочної і плодоовочевої галузі» .
21 лютого – літературно-музична композиція «На крилах Лесиних
пісень», присвячена 148-й річниці від дня народження української письменниці
Лесі Українки.
21 лютого – всеукраїнська науково-практична конференція «Роль
бібліотек в реалізації Цілей сталого розвитку 2016–2030».
21 лютого – тематична зустріч «Здорове харчування – запорука доброго
здоров’я».
21 лютого – зустріч читачів з майстром спорту України міжнародного
класу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору, громадським діячем
Ніною Асєєвою.
22 лютого – квест-гра на тему «Люби і знай свій край» для учнів
Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина».
24 лютого – презентація книги «Людина мистецтва Галина Золіна:
поліфонія життя». Автор-упорядник – О. Гумінська, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання
Рівненського державного гуманітарного університету.
26 лютого – у форматі прямого діалогу з людьми зі Сходу країни та
Криму, які проживають на Рівненщин – зустріч з. лідером Всеукраїнської
Платформи Донбасу і головою громадської ради при Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Г. Борисичев.
26 лютого – зустріч у «Поетичному колі».
27 лютого – зустріч з відомим українським письменником Сергієм
Гридіним.
27 лютого – з нагоди св’ята «День спонтанної доброти» працівниками
відділу абонемента організовано тематичну зустріч з учнями 6 класу
Рівненської гуманітарної гімназії .
27 лютого – літературний квест на тему «Письменники – лауреати
Нобелівської премії» пройшов у відділі обслуговування документами
іноземними мовами.
28 лютого – стажування для бібліотекарів Мирогощанської та
Ярославицької ОТГ проведено на базі структурних підрозділів бібліотеки.
28 лютого – відкриття щорічної виставки-конкурсу творчих робіт
вихованців Рівненського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді «Космічні фантазії – 2019».

28 лютого – вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру з нагоди 77-річчя
розстрілу українських націоналістів. Відбувся вечір-реквієм, організований
міським товариством «Просвіта» ім. Т. Шевченка спільно з бібліотекою та
літературно - музична композиція, присвячена цій даті, за участі учнів ЗОШ №
13, учнів НВК № 2 «Школи-ліцею».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
06 лютого – майстер-клас «Зимові талісмани» для молоді з інвалідністю.
06 лютого – презентація книги Ю. Попович «Мій чарівний світ».
14 лютого – в день святого Валентина – майстер-клас з виготовлення
валентинок за участі народної майстрині, учасниці міжнародних конкурсів
А. Шафранської для підлітків з інвалідністю та їх батьків.
18 лютого – до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав та 30-річчя виведення радянських військ із Афганістану –
зустріч-вшанування ветеранів-афганців Олега Осадчого та Валерія Вєтрова,
15 лютого – «Любомир Гузар: людина з янголом на плечі»: вшанування
пам’яті Великої Людини, пастиря українського народу.
18 лютого – вперше відбулася презентація перевидання української
народної казки «Царівна Жаба», яку видав у далекому 1923 році під
псевдонімом «Ярослав Вільшенко» відомий галицький письменник Антін
Лотоцький. Ідея перевидання «Царівни Жаби» належить активному
популяризатору української книги, старійшині «Просвіти» М. Борейку.
20 лютого – до 5-тої річниці Революції Гідності для молоді, для
студентів ВПУ-1 проведено цикл вечорів-реквіємів під назвою «В їх серцях
жила Україна». До уваги присутніх- книжково-ілюстративні виставки «Герої не
вмирають» та «Зима, що змінила нас».
20 лютого – презентація збірника спогадів «Майдан: усна історія» зі
свідченнями очевидців та учасників Революції Гідності.
21 лютого з нагоди свята рідної мови спільно з молодіжною
організацією «Пласт» проведено мовознавчий колаж «Рідна мова – серце
народу».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
14 лютого – тренінг «Основні принципи та поняття медіаграмотності»
для методистів районних, міських, в ОТГ методичних кабінетів, які
координують роботу шкільних бібліотек.
14 лютого – у відділі масової роботи та естетичного виховання для учнів
молодших класів ЗОШ №1 та ЗОШ №5 м. Рівного проведено музичнорозважальне шоу «Відшукай свою Валентинку» приурочене Дню закоханих.
20 лютого – до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні організовано годину
пам’яті «Небесна Сотня вже несе на небі варту» для учнів старших класів НВК
«Колегіум».
21 лютого – у Міжнародний день рідної мови – музичну годину
«Безсмертна мово, рідна і терпка» для шестикласників ЗОШ № 18 м. Рівне.

25 лютого – літературно-музичну годину «На гостину до Лесі Українки»
для дошкільнят ЗДО № 45.
27 лютого – «Безпечний Інтернет» – тема заняття з основ
медіаінформаційної грамотності, учасниками якого стали учні 6-Р класу
Рівненської ЗОШ № 18.
28 лютого – енциклопедичну подорож «Книги, що знають все і трохи
більше» для пацієнтів дитячого відділення Рівненського обласного
спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення.
28 лютого – підбито підсумки обласного туру Всеукраїнського конкурсу
есе «Діти єднають Україну».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі
20 лютого – із виставкою-репортаж «Герої в наших серцях» та
переглянули відеофільм-реквієм «Небесна Сотня у вирій полетіла…» у
Соснівській міській бібліотеці, годину мужності «Подвиг Небесної Сотні –
приклад для нащадків» проведено в бібліотеці с. Прислучі, патріотична година
«Вони пройшли крізь вогонь і зброю» відбулася в Малинській ПШБ, урочистий
мітинг-реквієм пройшов у Бронному.
21 лютого у Міжнародний день рідної мови працівники центральної
районної бібліотеки на базі Березнівської гімназії провели годину спілкування
«Мова – дзеркало душі свого народу».
25 лютого – з нагоди дня народження видатної української поетеси,
перекладачки, культурного діяча Лесі Українки в центральній районній дитячій
бібліотеці відбулася літературна година «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в
серці маю те, що не вмирає».
28 лютого у центральній районній дитячій бібліотеці – літературна
вечірка «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти».
У Гощанському районі
25 грудня – до Дня пам'яті героїв Небесної сотні в центральній районній
бібліотеці було проведено годину вшанування «На варті наших душ – Небесна
сотня». Тут відновив свою роботу жіночий клуб «Октавія».
У Острозькому районі
19 лютого у районній бібліотеці відбулося засідання літературного
об’єднання ім. І. Маєвського. Присутні читали свої твори, також ознайомилися
із збіркою віршів «Революція гідності та свободи».
У Сарненському районі
19 лютого – у ЦРБ м. Сарн – презентація книги «Просвітянське століття
Рівненщини» Упорядник книги – Іван Вєтров, голова Рівненського обласного
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Централізована бібліотечна система м. Рівне
у центральній міській бібліотеці ім. В. Короленка:

07 лютого – презентація альманаха «Рівне літературне».
10 лютого – до Дня закоханих – вечір задушевної розмови «Запрошуємо
Вас на рандеву».
28 лютого – презентація детективу «Пластилін» Ірини БаковецькоїРачковської. Авторка є головою Рівненської обласної спілки письменників
України, стала лауреаткою цьогорічної літературної премії імені Уласа Самчука
(бібліотека-філія № 10)
Просвітництво. Художня самодіяльність.
У міському палаці культури м. Рівного: 8 лютого – концертна програма
«Шампанські очі» естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Миколи
Лисенка.
У Сарненському районі
20 лютого – вечір-реквієм «Зима, що нас змінила» за участю голови
райдержадміністрації, міського голови, жителів міста, представників установ та
організацій, учнів загальноосвітніх шкіл. (РБК)
23 лютого - учні музичної школим. Сарн брали участь у Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Перлини світових талантів 2019», який проходив у м.
Львові. За підсумками журі учениця 8 класу В. Царук (викладач
Крушельницька Н.М.) отримала l місце, а учениця 7 класу В. Лебідь (викладач
Новацька В.В.) здобула високу нагороду – гран-прі.
23 лютого, у м. Києві відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс
класичної музики, пісні, танцю та декоративно-прикладного мистецтва
«Талановиті діти України», де у номінації інструментальний жанр – фортепіано
у середній віковій категорії учениця Сарненської дитячої музичної школи О.
Шило (викладач І. Довгалюк) посіла І місце.
26 лютого – нарада працівників культури району за підсумками роботи
галузі у 2018 році. За підсумками року, кращих працівників було нагороджено
грамотами та подяками райдержадміністрації, відділу культури і туризму та
профспілки.

Матеріал підготувала
Г. Споденюк

