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Загальні питання
3 березня – Рівненським обласним центром народної творчості спільно з
Рівненським обласним об’єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.
Т.Г.Шевченка та Рівненською обласною організацією Національної Спілки
письменників України, за сприяння управління культури і туризму Рівненської
обласної державної адміністрації, в рамках обласних традиційних
Шевченківських святкувань проведено обласний конкурс читців-аматорів
«Кобзарева струна не вмирає», присвячений вшануванню пам'яті Великого
Кобзаря.
9 березня – «Весна починається з Шевченка» - літературно-мистецькі
заходи з відзначення 205-ї річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка:
літературний вечір, літературно-мистецьке свято «Ми чуємо тебе, Кобзарю»,
покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на майдані Незалежності.
12 березня відбулося нагородження переможців обласного туру ХVIІІ
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».
Захід проводився Управлінням культури і туризму Рівненської обласної
державної адміністрації спільно з Управлінням освіти та науки
Рівненськоїобласної державної адміністрації.
На конкурс були представлені роботи учнів шкіл естетичного
виховання, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та
позашкільних навчальних закладів у номінаціях: «Література», «Історія
України і державотворення», «Образотворче мистецтво» та «Декоративноприкладне мистецтво». Загалом в номінаціях «Образотворче мистецтво» та
«Декоративно – прикладне мистецтво» взяли участь представники із 15 районів
та міст Рівне, Острог, Дубно, Вараш.
20 березня на базі Державного історико-культурного заповідника м.
Дубно відбулось урочисте відкриття обласної мистецької акції «Мелодії
вічного джерела»: презентація творчості майстрів народного мистецтва м.
Сарни – заслуженого майстра народної творчості України Василя Позніка,
майстринь – Надії Ліневич та Тетяни Галах.
Театрально концертне життя
КЗ «Рівненський міський палац культури»
6 березня – святковий концерт для військовослужбовців, за участі
творчих колективів міського палацу культури.
7 березня – фестиваль Ліги КВН «Крок».
8 березня – фотовиставка «Жіночі обличчя палацу».
8 березня – презентація харчових добавок.
8-10 березня – фестиваль телеканалу «Надія».

9 березня – шоу-вистава «На лайнері PARADISE» мистецького
об’єднання «Едельвейс» та народного аматорського симфонічного оркестру
«Бревіс».
КЗ «Міський Будинок культури»
4 березня – відкриття виставки творчих робіт Оксани Галайчук та
Алевтини Кляповської «Текстильні барви».
4 березня – концертна програма «Шампанські очі» естрадносимфонічного оркестру під керівництвом Миколи Лисенка.
5 березня – концерт викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного
університету ім. академіка Степана Дем’янчука.
10 березня – концертна програма «Сміються, плачуть солов’ї…»
Волинського народного хору.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
7 березня – урочистості з нагоди 205- ї річниці від дня народження Т.Г.
Шевченка. Урочиста частина відбулася за участю керманичів Рівненщини,
представниками творчої інтелігенції та громадськості. Святковий концерт
представлений кращими академічними та аматорськими колективами області.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
27-28 березня відбудеться IX Відкритий фестиваль дитячих лялькових
колективів «Березневі сходинки». Організатори Фестивалю: Рівненський
академічний обласний театр ляльок, управління культури і туризму Рівненської
облдержадміністрації, Громадська організація «Лялькар», за підтримки
«Українського центру міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА Україна».
Рівненська обласна філармонія
3 березня – «Чарівні звуки гобоя» у концерті беруть участь: Академічний
камерний оркестр Рівненської обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник;
Святослав Борисов – лауреат міжнародних конкурсів; Максим Данилюк –
студент Рівненського державного гуманітарного університету; Левко Закопець
– Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри духових інструментів
Інституту культури Рівненського державного гуманітарного університету.
7 березня – «Доки ти живеш- кохай!». В концертній програмі прозвучать
арії та дуети з оперет: «Сільва», «Маріца», «Весела вдова», «Летюча миша» та
українські солоспіви.Академічний камерний оркестр Рівненської обласної
філармонії , диригент – Юрій Скрипник. Наталя-Марія Фарина – Народна
артистка України, лауреат міжнародних конкурсів. Анастасія Янцур – солістка
Рівненської обласної філармонії , лауреат міжнародних конкурсів. Володимир
Полторацький – соліст Вінницької обласної філармонії.

14 березня – «Паризькі зустрічі». В концерті беруть участь: Семюель
Берто – кларнет (Франція) та академічний камерний оркестр Рівненської
обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник.
24 березня – дитяча казка «Івасик Телесик». За участі артистів філармонії.
Ведуча Заслужена артистка України Галина Грицюк.
24 березня – «КІНООРГАНУМ – музика із кінофільмів». В концерті
беруть участь: Олена Мацелюх – орган, Сергій Лихоманенко – диригент, Сергій
Солодовников – піаніст та академічний камерний оркестр філармонії.
26 березня – «Fiesta Latino Americana». В концерті беруть участь:
симфонічний оркестр Рівненської обласної філармонії, диригент Раміро Аріста
(Аргентина)
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
5 березня відбулося відкриття виставки «100 років боротьби. Українська
Революція 1917-1921». Один із найскладніших періодів в історії Українського
народу ХХ століття — це доба Української Революції 1917–1921 років. Це один
із найважливіших для нас уроків історії, який демонструє жертовністьукраїнців
у боротьбі за свободу.
6 березня у приміщенні Літературного музею Уласа Самчука – щомісячні
літературні читання «В гостях у Самчука» на тему «Жінка – берегиня роду».
14 березня відбудеться відкриття виставки «Донбас: переPROчитання
образу», підготовленої в 2018 році Українським інститутом національної
пам’яті спільно з Національним музеєм історії України. Вона складається із 20
банерів; містить матеріали з фондів Центрального державного архіву
громадських об’єднань України, Галузевого архіву СБУ, Державного архіву
Донецької обл.
19 березня у день народження
Ліни Костенко, в приміщенні
Літературного музею Уласа Самчука відбудеться відкриття інтерактивної
виставки «Креативна книга» Олени Медведєвої. Олена Анатоліївна Медведєва
є автором книг для дітей, членом Національної спілки письменників України та
Національної спілки журналістів України, лауреатом літературних премій імені
М. Дубова та У. Самчука. Також Олена Анатоліївна є ініціатором та
фундатором авторського видавництва книг ручної роботи «Креативна книга».
22 березня – нічна екскурсія «В гостях у князя Любомирського».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
У січні відбулися:

- Національно-патріотичний вечір «Героям слава — вписано у серці»,
присвячений Героям Небесної Сотні і воїнам, які воюють, воювали і тим, що
полягли на Сході України захищаючи нашу незалежність.
- Зустріч із фахівцем «Шкільний травматизм: запобігання та
профілактика», у рамках роботи університету «Здоров’я нації».
- Відбулася презентація книги Олеся Бабія «Наш політичний світогляд».
Книга вперше вийшла друком 1998 року й відіграла суттєву роль у формуванні
ідеології УНА-УНСО. Праця, в якій Олесь Бабій визначив напрям боротьби
національних сил в утвердженні української державності, залишається й досі
актуальною.
- Популярний український письменник, наш земляк, улюбленець дітей,
вчителів, батьків, бібліотекарів Сергій Гридін зустрівся зі своїми читачами в
затишній літературній «Світлиці» бібліотеки.
- Вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру з нагоди 77-річчя розстрілу
українських націоналістів був присвячений вечір-реквієм «Бабин Яр і
українська історія», організований міським товариством «Просвіта» ім. Т.
Шевченка спільно з бібліотекою.
- Святкове дійство «Масляна».
- Літературно-музичний вечір «Його пісня поміж нас», присвячений 70річчю від дня народження українського композитора, виконавця, поета
Володимира Івасюка.
- Літературна студія «Погорина» презентувала альманах «Рівне
літературне». Видання, упорядником якого є заслужений журналіст України,
письменник Віктор Мазаний, корисне в користуванні та цікаве в оформленні.
- «Я маю право голосу!» - захід організований Рівненською юстицією та
бібліотекою в рамках спільного проекту «Правовий простір», покликаний
підвищити рівень обізнаності молоді щодо їхніх виборчих прав, механізмів їх
реалізації та захисту.
- Літературний захід «Шевченко дорогами нашого краю» присвячений
205-й річниці від дня народження великого українського поета, художника
Тараса Григоровича Шевченка.
- В рамках Тижня Відкритого Уряду відбувся круглий стіл «Он-лайн
юстиція».
- Літературний захід: «Юзеф Лободовський: діалог двох культур»,
присвячений 110-річчю від дня народження польського письменника,
перекладача, публіциста Юзефа Лободовського.
- Поетичний дайджест до Міжнародного дня поезії.
- «Парфумер» «Парфуми: історія одного вбивці» чи «Пахощі» Патріка
Зюзкінда? - огляд перекладів та екранізацій творів Патріка Зюскінда,
німецького письменника і кіносценариста.
- Презентація виставки світлин «Americana» з колекції «Мандрівної
галереї», що надана America House, Kyiv. Її автор Ewan MacDougall є
співробітником дипломатичної служби у Державному департаменті США.
Завдяки його професії держслужбовця він проробив довгий шлях по планеті від

Гаваїв до Гуаму і побував на кожному континенті. Жив і працював в
конфліктних зонах, і в найбільш розвинутих країнах, в бурхливих мегаполісах і
віддалених місцевостях, міг досліджувати питання історії, культури, політики і
саме фотографія дозволяла йому пригадувати, переглядати і переживати цей
досвід нескінченно.
- Вечір пам’яті пам’ять відомого українського письменника Андрія
Кондратюка, що народився на хуторі Отраже Березнівського району
Рівненської області. Він є автором понад 20 книг.
- Презентація виставки живопису «Мелодії рідного краю у живописі
Бориса Кирилюка». Представлено більше 40 робіт рівненського художникааматора.
- Літературний захід: «Юзеф Лободовський: діалог двох культур»,
присвячений 110-річчю від дня народження польського письменника,
перекладача, публіциста Юзефа Лободовського.
- Презентацієя збірника «Струни мого серця» поетки-барда з міста
Дубровиці Наталії Ярмошевич.
- Країнознавча мозаїка до Дня Святого Патрика.
- Студентські мистецтвознавчі читання «Живописний світ Тараса
Шевченка: ґенеза творчого методу митця», присвячені 205-річчю від дня
народження художника. Предметом наукових дискусій стали питання
специфіки ідейної програми та стилістичних особливостей мистецької
спадщини Тараса Шевченка.
- Зустріч з професором Познанського університету ім. Адама Міцкевича
Ярославом Поліщуком, одним з найвідоміших українських вчених-гуманітаріїв,
культурологом і краєзнавцем, доктором філологічних наук, професором та
презентація його нової книги «Гібридна топографія. Місця й не-місця в
сучасній українській літературі».
- В рамках спільного проекту Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки та студії «У фарватері істин» відбулася презентація виставки світлин
благодійного проекту «Особливі мами щасливі та усміхнені».
Автори світлин Олександр Харват та Ігор Курильчук.
- Країнознавчий урок «Визначні пам’ятки Німеччини».
практикум «Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через
інформаційні майданчики у Рівненській області» для бібліотекарів об’єднаних
територіальних громад в рамках проекту ПУЛЬС Ради міжнародних наукових
досліджень та обмінів IREX.
-поетичний батл, присвячений Всесвітньому дню поезії. У
найпрекраснішому із змагань зійшлися члени літературного об’єднання
«Поетарх» і «Поетичного кола».
- «Особлива поезія» - творча зустріч з рівненською поеткою Ольгою
Заїкою.
- Театральна мозаїка: віртуальна подорож театрами Європи, до
Всесвітнього дня театру.
- ділова зустріч «Стратегія енергозбереження. Нетрадиційна енергетика».

Рівненська обласна бібліотека для молоді
У січні відбулися:
- вечір пошанування таланту композитора та засновника жанру естрадної
музики, поета Володимира Івасюка.
- В рамках Шевченківських днів відбулися: читання «Слава і гордість
українського народу» та «Читаймо Шевченка – вчимося у нього», флешмоб
«Мій Шевченко», ерудит-турнір та пластові сходини «Шевченко і
Рівненщина», краєзнавча розвідка-подорож «Волинські шляхи Кобзаря»
спільно з учасниками скаутської організації «Пласт» та студентами.
- Майстер-клас «Весняний птах-оберіг» від народної майстрині Антоніни
Шафранської для для підлітків з інвалідністю та їх батьків.
- Історична година «Іван Мазепа – людина, політик, легенда».
- поетичний слем за участю членів народного літературного об’єднання
«Поетарх».
- зустріч з рівненською письменницею Ксенією Циганчук, авторкою
сучасного детективу «Коли приходить темрява». Письменниця є лауреатом
міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та володаркою
спеціальної премії «Золотий пістоль» за найкращий гостросюжетний детектив.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
13 березня - в рамках програми «Бібліотека йде до Вас» відбувся
екологічний калейдоскоп «Ми тут гості, а Природа вічна».
14 березня - літературно – театралізована година «Будить березень
весну».
18 березня - свято урочистого відкриття Всеукраїнського тижня дитячого
читання. З цієї нагоди до обласного театру ляльок були запрошені учні шкіл
Рівного, відомі рівненські автори, юні артисти.
18 березня - літературне асорті «Барвами веселки книга всіх вітає» про
історію створення книги: від минулого до сучасного.
19 березня - в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання проведено
бібліо-турне «Казковий диліжанс». Діти подорожували літературним
диліжансом до країни, якої немає на карті – Країни Казок.
19 березня - письменницька стежинка «Казка вигадка, проте, щось тут,
браття, не пусте!», до 220-ї річниці від дня народження О.С.Пушкіна.
19 березня - зустріч з рівненською письменницею Іванною Голуб.
Авторка познайомила школярів з дитячими книгами «П’ять сонячних казок» та
«Мамині віршики».
20 березня - в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання літературний сміхограй «Жарти, ігри, забавлянки».
20 березня - літературні смішинки «Книг веселі сторінки».
ЦБС м. Рівне

- караван книг «Літературний колаж по творах Всеволода Нестайка»;
- літературна вітальня «На струнах Кобзаревої душі»;
- літературний вернісаж «Музика і кохання в поезії Валентини Люліч»;
- інсценізація казки «Колобок»;
- літературна онлайн-вікторина «Юним книголюбам»;
- КВК «Країна Читалія»;
- літературна вікторина «По життєвих дорогах Тараса Шевченка»;
- казкова карусель «За пазухою у казок»;
- літературний турнір «Наш веселий книжковий світ»;
- літературна зустріч з рівненським письменником і журналістом
Олександром Берестяним;
- літературна фантазія «Гетьман Мазепа та його доба»;
- літературно-творча зустріч з рівненським поетом Миколою Березою;
- книжковий лабіринт «Цей дивний світ – бібліотека»;
- літературно-пізнавальна гра «Розумники та розумниці»;
- вікторина «По сторінках улюблених казок;
- зустріч з дитячою письменницею Вірою Правоторовою;
- гра «Мудринки для Читайликів»;
- літературна подорож «О рідна мово ти моя, як любо ти звучиш»;
- історичне дослідження «Поліські мотиви у зарубіжній літературі»;
- літературне кафе «Книжкові смаколики»;
- в гостях у казкової Феї Іринка Рачковська «По дорозі до країни книг»;
- пізнавальна гра «Скарбниця книжкової мудрості»;
- бібліотечний квест «Як знайти найбільший скарб бібліотеки»;
- гра-змагання «Літературними стежками»;
- зустріч з дитячою письменницею Вірою Правоторовою «Книга –
мудрий, добрий друг»;
- презентація книги Юлії Потерянко «Альберт Ейнштейн»;
- свято «Зустріч у Казкограді»;
- історична година «Книга творить людину»;
- експрес-репортаж «Ранець – читанець»;
- краєзнавчий каскад «Чарівний серцю рідний край»;
- інтелектуальний майданчик «Що читають маленькі українці»;
- поетичний зорепад «Поезія це завжди неповторність»;
- літературний театр «Червона шапочка»;
- відеокруїз «Мандрівка містом моїм».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
9 березня - на Березнівщині відзначили День народження Кобзаря. Аби
вшанувати пам'ять Кобзаря на головній площі міста Березне зібралися
керівництво району та міста, депутати, представники духовенства, учнівської та

студентської молоді, громадськість. Тут відбувся урочистий захід «Т. Г.
Шевченко – наш пророк» та покладання квітів до пам'ятника Кобзаря. У
виконанні переможців районного огляду-конкурсу «Кобзарева струна не
вмирає» та учасників народного аматорського хору районного будинку
культури звучали безсмертні твори поета. Крім того, учасники заходу поклали
квіти до пам’ятника Тарасу Бульбі- Боровцю – засновнику УПА «Поліська
Січ», який також народився 9 березня.
10 березня - Масляна - стародавнє слов'янське свято, що символізує
проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і
завершується Прощеною неділею. На площі Соснового відзначили свято
Масляної святковим концертом, частування млинцями, пирогами, варениками.
Броннівська ПШБ провела народознавчу годину «Масляна, масляна, яка ти
красна!».
14 березня – «Твоє життя - твій вибір» - під такою назвою в Березнівській
центральній районній дитячій бібліотеці відбулася зустріч в онлайн - режимі за
участю представників органів державної системи з учнівською молоддю.
21 березня - в читальному залі районної бібліотеки пройшов літературномузичний вечір «Пісня буде поміж нас», присвячений 70-річчю від дня
народження Володимира Івасюка, українського поета та композитора, чиї пісні
без перебільшення стали візитною карткою України.
22 березня - у Березнівській центральній районній бібліотеці відбулася
презентація нової книги «Пластилін» Ірини Баковецької-Рачковської - голови
Рівненської обласної спілки письменників, громадської діячки, поетеси,
журналістки, краєзнавця, композиторки, етно-рок виконавиці.
22 березня - у Березнівській гімназії проходив Всеукраїнський тиждень
дитячого читання. В ході тижня у книгозбірні було проведено ряд заходів:
виставка-реклама «Я прочитав - і ти прочитай», бібліотечне заняття «Безпечний
Інтернет для дітей і підлітків», перегляд буктрейлеру «Митькозавр із Юрківки»,
конкурс "Цікавинки з літературної торбинки"; бебі-шоу «Книга - найцінніший
скарб» та Свято Книги для першокласників. Кращим читачам бібліотеки були
вручені подяки.
25 березня - Соснівська міська бібліотека провела акцію «Сортуй сміття збережи довкілля», приурочену до Всесвітнього дня Землі, мета якої навчити та
заохотити дітей змалку правильно сортувати та утилізувати сміття.
28 березня - на базі інтернет-центру та бібліотеки-філії с. Моквин спільно
з Березнівським районним центром зайнятості для старшокласників району
проведено вебінар «Профорієнтація – 2019».
У Дубенському районі
Традиційно в березні кожного року Дубенська ЦРБ бібліотека організовує
Тиждень дитячого читання. Казково-ігрову мандрівку в рамках Тижня цьогоріч
підготували учасники театральної студії, що діє при телепередачі Дубенської
ТРК «Веселинка». Герої театралізованої вистави «Як звірі книгу рятували»
весело та пізнавально вчили дітей добру, дружбі, спілкуванню з книгою. Юні

актори в ігровій формі розкривали свої таланти, створили особливу атмосферу
для маленьких глядачів, наповнивши програму потішками, жартами, дотепними
загадками від літературних героїв. А ще протягом Тижня юні читачі бібліотеки
мали гарну нагоду залучитися до інтерактивних завдань, мультимедійних
презентацій, відеовікторин тощо.
На початку у бібліотеках Дубенщини відбулися урочистості, присвячені
знаменній даті – 205-річчю від дня народження Кобзаря. Зокрема, районна
дитяча бібліотека взяла участь у флешмобі «Великий Шевченко»!
#ByShevchenko. У бібліотеках – філіях було представлено книжкові виставки,
електронні презентації, відбулися вікторини знавців творчості видатного поета,
літературні вечори тощо.
10 березня у Дубенській центральній районній бібліотеці вкотре зібралося
Дубенське чеське товариство «Стромовка» на чолі з Антоніною Пономаренко
для відзначення 169-ї річниці від дня народження Томаша Масарика - першого
президента Чехословакії. Захід розпочався розповіддю наймолодших членів
товариства Ангеліни Ланцути, Анатолія Глівка та Дениса Степасюка про життя
і діяльність Томаша Масарика. Під аромат запашної кави гості переглянули
фільм «Історія Томаша Гарріга Масарика», ознайомилися з фотовиставкою
«Томаш Гарріг Масарик – перший президент Чехословацької Республіки». Не
обійшлося святкування без історичних пісень, віршів, прозових творів на
чеській мові у виконанні пані Емілії, жительки с. Молодаво – Третє.
15 березня - в Дубенській центральній районній бібліотеці Сергій
«Колос» Мартинюк презентував свій роман «Капітан Смуток». Сергій відомий
широкому загалу, а особливо молодіжній аудиторії як фронтмен відомого рок гурту «ФІОЛЕТ», арт-директор фестивалю «Бандерштат». І ось - дебют як
письменника. В романі ідеться про місто Дубно – місто дитинства автора.
18 березня - у Дубенській центральній районній бібліотеці. Свою нову
книгу «Пластилін» презентувала голова Рівненської обласної спілки
письменників Ірина Баковецька – Рачковська, український прозаїк, громадська
діячка,поетеса, журналістка, краєзнавець, композиторка, етно – рок виконавиця.
20 березня найкращі читачі Дубенщини зібралися в районній дитячій
бібліотеці, щоб поборотися за звання «Суперчитач району». Учасники
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія» ділилися своїми
уподобаннями, дискутували про улюблені книги, щоб здобути перемогу не
завдяки особливим талантам, а тільки завдяки систематичному читанню.
У Дубровицькому районі
15 березня - у Києві у Музеї книги і друкарства України на художньолітературній виставка «Жити… Історії війни» (це мистецький проект, що
висвітлює різноманітність воєнної літератури, музики, фоторобіт від учасників
бойових дій, волонтерів, журналістів і переселенців...) були представлені
художні твори Героя з Дубровиччини, загиблого бійця АТО Юрія Колесника.
26 березня – з візитом до Дубровиці прибула Першою леді України Мариною Порошенко. Дружина Президента опікується інклюзивною освітою в

Україні, в рамках всеукраїнського проекту Фонду Порошенка під назвою
«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» по всій Україні створюється
мережа ІРЦ. Тому, в першу чергу, вона зустрілася з освітянами та учнями
Дубровицького НВК "Ліцей-школа” , а також завітала на відкриття мініфутбольного поля із штучним покриттям на території Миляцького НВК.
- у Дубровицькій ЦРБ відбулась презентація збірки «Струни мого серця»
талановитої авторки Наталії Ярмошевич. Емоції та свої почуття авторка
передавала через бардівську пісню та авторський вірш.
У Рівненському районі
10 березня – Свято Жінки «Все для Вас!» в будинку культури с.Обарів.
Впродовж всього святкового дійства звучали веселі та жартівливі пісні, пісні
українських композиторів у виконанні Руслана Лехмана, вокального дуету Інни
і Іванни Момотюк та Ніни Омельчук і Оксани Рубель, молодіжного дуету
«Водограй» у складі Марії Селях та Софії Петрук, жіночого вокального
ансамблю «Оберіг», керівник Ігор Тимофєєв, концертмейстер Юрій Янкович.
Дитячий ансамбль сучасного танцю «Ритм», керівник Анастасія Антонюк
подарував танцювальний номер «Заманили» та «Наївність». Соло на баяні
виконав Юрій Янкович. Родзинкою свята став зразковий аматорський ансамбль
народного танцю «Вербонька» Рівненського районного будинку культури,
керівник Борис Бунь, заслужений працівник культури Республіка Польща.
У Рокитнівському районі
7 березня у Рокитнівському районному будинку культури відбувся
святковий концерт, присвячений Міжнародному дню прав жінок і миру.
9 березня - до 205 річниці від дня народження Великого Кобзаря у
бібліотеках району проводяться Шевченківські дні «Цілюще джерело
Шевченкової музи». Пройшов флешмоб «Весна починається з Шевченка».
У Сарненському районі
6 березня в приміщенні КЗ «Сарненський РБК» відбувся святковий
концерт з нагоди міжнародного жіночого дня за участю аматорів сцени міста
Сарни. Жіноцтво району привітали народний депутат України Сергій Євтушок,
голова РДА Ярослав Яковчук, голова райради Руслан Серпенінов, заступник
міського голови Віктор Хомич.
21 березня в Сарненській районній бібліотеці для дітей відбувся II етап
Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2019». Учасниками ІІ районного етапу
стали 10 семикласників. Конкурсна програма була досить насичена та
змістовна, учасники представили свої улюблені книги та читацькі щоденники.
Диплом переможця у ІІ турі здобула Марія Бриж з книгою А. Бачинського «140
децибелів тиші» (с.Яринівка), яка продовжить творчі змагання за кращого
читача у м.Рівне.
21 березня в Рівному Заслуженому майстру народної творчості України,
різьбяру, члену народної аматорської студії майстрів вжитково-декоративного

мистецтва КЗ «Сарненський РБК» Позніку Василю Степановичу вручали
стипендію голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.
21 березня, з нагоди Міжнародного дня людини з синдромом Дауна, в
Сарненській
районній бібліотеці для дітей відбувся круглий стіл під
керівництвом заступника голови райдержадміністрації Наталії Параниці, за
участю представників медичної та соціальної галузей району, інклюзивноресурсного центру, батьків. Учасники круглого столу обговорювали основні
проблемні питання щодо здоров’я, виховання та соціального захисту особливих
дітей. Крім того, відбувся кулінарний майстер клас, який організував районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки майстрів
виробничого навчання ВПУ-22, а також сонячні дітки розмальовували
льодяники. На завершення свята всі учасники отримали подарунки від
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місії «Братерство
без кордонів» та приватного підприємця Олени Данильчик.
21 березня публічні біблітеки с.Кричильськ та с.Корост взяли участь у
проекті «Інтелектуальне село», який стартував завдяки ініціативі депутата
Рівненської обласної ради Ксенії Павловської, з метою відродження інтересу до
бібліотек у сільській місцевості.
26 березня з робочим візитом на Рівненщині перебувала дружина
Президента України Марина Порошенко. В рамках візиту перша леді побувала і
на Сарненщині, де відвідала Сарненський інклюзивно-ресурсний центр.
Ознайомившись з роботою закладу, Марина Анатоліївна взяла участь у
занятті за методикою М.Монтесорі, під час якого разом з вихованцями центру
розмалювали квіти і метелики з печива.
27 березня в Сарненській районній бібліотеці для дітей проходили
практичні заняття психолога та логопеда для дітей з особливими потребами.
Діти робили тематичні аплікації та подорожували казкою з «веселим тістом».
А місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надавав
консультації та роз’яснення для батьків, щодо правових послуг та
інформаційної
кампанії
«Відповідальне
батьківство».
Індивідуальні
консультації надавали заступник начальника відділу Юлія Болкуневич та
спеціаліст центру Аліна Харченко. Консультанти роздавали інформаційні
буклети для батьків та паспорти «Права дитини» для дітей.
27 березня у день відзначення Міжнародного дня театру в КЗ
«Сарненський РБК» завершився театральний тиждень «Театральна завіса»
великим святковим дійством з урочистою частиною з нагоди 40 – річчя
народного аматорського театру мініатюр КЗ «Сарненський РБК». На святі
театралів вітали голова профспілки працівників культури області Петро
Давидюк, міський голова Світлана Усик, начальник відділу культури і туризму
РДА Едуард Раковець. Прихильники театрального мистецтва з захопленням
переглянули уривки з п’єси М.Гоголя «Женітьба», містерії Т.Г.Шевченка
«Великий льох» «Три душі» та «Три ворони» у виконанні учасників народного
аматорського театру мініатюр (керівник Сніжана Вакулко). А відеокнига

глядацьких відгуків ще раз підтвердила про те, що театр – це безмежний всесвіт
мистецтва такий актуальний на сьогодні.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
23 березня у м. Львів пройшов VI відбірковий тур чемпіонату України з
хореографічного мистецтва «Art dance», в якому прийняв участь і переміг
зразковий ансамбль сучасного танцю «Зіронька» будинку культури Біла
Криниця (керівник Анна Шлеюк. Тепер «Зірочки» мають можливість
поборотися у фіналі чемпіонату за грошову винагороду 11 травня в м. Київ.
26 березня у Києві вокальне тріо «Ореля» Зорянської школи мистецтв
(керівник Олена Коник) прийняли участь у Всеукраїнському телевізійному
дитячому пісенному фестивалі-конкурсі «Соловейко України» під патронатом
президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» та здобули І місце.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

