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Загальні питання
24 квітня - інформаційний день проекту «Малі міста – великі враження».
Учасники: представники органів місцевого самоврядування та творчих спілок,
юридичні особи всіх форм власності та фізичні-особи підприємці, що мають на
меті розвиток культурного простору України на основі використання
соціально-економічного потенціалу об’єктів культурної спадщини та елементів
нематеріальної культурної спадщини для розвитку, посилення інвестиційної та
туристичної привабливості населених пунктів із загальною чисельністю
населення до 50 тис. осіб.
Під час зустрічі відбулася презентація проекту, надані методичні
рекомендації по заповненню форм для участі у конкурсі, представлені успішні
проекти, втілені у 2018 році в рамках конкурсу «Малі міста - великі враження».
26 квітня – 33-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС: мітинг-реквієм
біля пам’ятного знаку, покладання вінків, квітів.
30 квітня - цьогоріч минає 75 років з часу бою Української повстанської
армії під Гурбами. Уже традиційно меморіальні заходи відбуваються на третій
день Великодня і вперше вшанування пройшло на державному рівні.
В головному храмі Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на
Повстанських Могилах відбулася Божественна літургія, біля пантеону Героїв
Гурбенської битви пройшла панахида, відбулася церемонія покладання гірлянд
та квітів до колони Божої Матері та крипт Пантеону, розпочався фестиваль
національної звитяги «Гурбифест» у якому взяли участь військовий оркестр
ОК «Захід», творчі та аматорські колективи. Гостем дійства став український
гурт «Тінь сонця». Під час фестивалю діяла локація «Патріотичний музей».
Театрально концертне життя
5-07 квітня – II Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців
(ансамблів) на ударних інструментах імені Людвига Котлара.
2 – 29 квітня «Французька весна» - це щорічний фестиваль, який, не
змінюючи формат, пропонує кожного року новаторські проекти і є простором
обміну, креативу, розваг та кінопродукцій. Темою фестивалю цього року став
колір. «Колір оточує нас повсюди – у природі, міському середовищі, в нашому
повсякденному житті. Колір відображає наші емоції, супроводжує наше
суспільне життя, надає виразності та рухомості мистецтву та культурі», зазначають організатори.
23 квітня, у рівненському аеропорті відбувся фестиваль по запуску
повітряних змій. У ньому взяли мучасть 11 команд , 38 учасників з усіх районів
області.
24-25 квітня - воїни АТО презентують свої роботи. В обласному центрі
виставка діяла лише два дні, а потім роботи помандрували до Великобританії у
місто Лідс. Саме звідти від представників української діаспори надійшла

пропозиція показати європейській спільноті художні роботи наших воїнів, які
повернулися з війни. Виставка увібрала близько 100 різних експонатів - від
намальованих картин до художнього розпису ящиків з-під снарядів. Також усе
доповнювалося численними фотографіями з війни та портретами українських
героїв. А ще були артефакти з війни – уламки мін і снарядів, що забирали життя
або залишили воїнів інвалідами. На презентації були присутні воїни-автори
робіт.
30 квітня – Великодня виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва на майдані Незалежності..
30 квітня – святковий концерт «Великодні візерунки».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
1 квітня – зйомка телевізійного гумористичного проекту «Smile шоу».
5 квітня – клас-концерт зразкового аматорського ансамблю танцю
«Лада».
6 квітня – «Діти. Танець. Емоції» – сольний концерт клубного об’єднання
«Ансамбль сучасного танцю «Start point».
19 квітня – вистава народного молодіжного театру за однойменною
п’єсою Рея Куні «Різдвяна історія або як знайти тата».
КЗ «Міський Будинок культури»
2 квітня – концерт гурту «Без Обмежень».
3 квітня – концерт гурту «Один в каное».
6 – 7 квітня – фестиваль весільної та святкової індустрії «Rivne Wedding
Fest 2019».
18 квітня – відкриття виставки «Великодні мотиви».
20-21 квітня – Кубок України з бодібілдингу.
22 квітня – вистава «Концерт для двох клоунів».
30 квітня – Пасхальна зустріч з народним хором «Верес» під назвою «Не
я б’ю, верба б’є».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
4 квітня - відбулася прем’єра вистави за п’єсою одного з
найпопулярніших сучасних німецьких драматургів Дірка Лауке «Старий Ford
Escort темно-синій». Режисер – Юрій Паскар.
9 квітня - 150-ий вихід вистави «Останній строк» і зустріч акторів з
глядачами.
10-11 квітня – гастролі Рівненського академічного українського музичнодраматичного театру у м. Луцьк з виставами Ю. Рибчинського, Г. Татаренка
«Біла ворона» та Л. Костенко «Маруся Чурай».

24 квітня - артист балету Ярик Чевелюк разом з партнеркою по танцю
Катериною Косюк здобули перше місце на Міжнародного фестивалю
хореографічного мистецтва DANCE GENERATION, конкурсі молодих
балетмейстерів з хореографічною композицією «Це був лиш сон».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
25 квітня – казкарі завітали з виставою до діток Ясининицького
навчально-реабілітаційного центру.
Рівненська обласна філармонія
2 квітня – «Французької весни» урочисте відкриття «Вечір французької
музики». За участі: академічного оркестру та солістів філармонії, диригент
Юрій Скрипник.
4 квітня - Прем’єра «Смичком по клавішах». За участі: Заслуженого
артистка України Кирила Стеценка /скрипка/, Олександра Саратського
/фортепіано/ та академічного камерного оркестру філармонії – диригент Юрій
Скрипник.
10 квітня - Вперше в Україні виступив французький струнний квартет
«DANOS». Музиканти з Франції презентують унікальний проект під назвою
«Андре Жід та Музика» з нагоди святкування 150-річчя з дня народження
лауреата Нобелівської Премії з Літератури – письменника та поета Андре Жіда
(André Gide).
14 квітня - Концерт із циклу дитячий «Знайомство з органом». В концерті
беруть участь: Ірина Козачук – орган, Світлана Жуковська – вокал та ведуча
Заслужена артистка України Галина Грицюк.
16 квітня – «Stabat Mater» страждання Діви Марії під час розп’яття. В
концерті брали участь: Академічний камерний оркестр філармонії – диригент
Юрій Скрипник, ансамбль «Сопрано» кафедри хорового мистецтва РДГУ –
художній керівник Оксана Дем”янюк, Олена Мацелюх – орган, Заслужена
артистка України Ірина Криворученко – мецо-сопрано та Світлана Жуковська –
сопрано.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
10 квітня - у Музеї Бурштину відкриття щорічного Великоднього
благодійного проекту «Весна іде, добро несе». Проект об’єднаний тематикою
українських традицій, пов’язаних зі Світлим Христовим Воскресінням.
12 квітня - відкриття виставки «Добровольці Нескореної України».
Мобільна фотовиставка, на якій зібрані світлини та інформаційний матеріал
про захисників УДА ОЛПЗ «Волинь», людей доброї волі, що за покликом серця
пішли на війну.

16 квітня - наукові читання, метою яких є вшанування пам’яті нашого
славетного земляка, Героя України Бориса Григоровича Возницького. Тема
читань: «Видатні постаті Волині».
19 квітня - зустріч з відомою рівненською писанкаркою, викладачем
Рівненської дитячої художньої школи Вікторією Степанюк, яка
продемонструвала свою нову колекцію, створену на основі волинських
традицій оздоблення пасхальних яєць та провела майстер-клас з розпису
писанок.
24 квітня - відкриття унікальної виставки мікромініатюр відомого
майстра Володимира Казаряна «Восьме чудо світу».
На виставці представлені найменші в світі шедеври мікромініатюрного
мистецтва. Відвідувачі побачили філігранні мікрошедеври: скульптуру Мерилін
Монро, розміщену на торці волосини, караван верблюдів у вушку голки,
підковану блоху, зоопарк у волосині, мікрокамею «Лик Ісуса Христа» на
рисовому зерні, Шварценегера на маковому зерняті, який грає біцепсами,
слонів-еквілібристів, які балансують на людській волосині, вставленій у вушко
швейної голки та багато інших приголомшливих робіт.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 квітня – музичний вечір «Жінка, любов, кохання…».
6 квітня – творча зустріч з першими учасниками (1979-1984) ансамблю
«Горина» м. Рівне, лауреатом та дипломантом численних всеукраїнських та
зарубіжних конкурсів та фестивалів. Художній керівник Людмила Вострікова.
8 квітня – презентацією поетичної збірки рівненської письменниці
Оксани Філіпчук «Мамина колискова».
9 квітня – до Міжнародного дня пам'яток і визначних місць, розпочалися
щонедільні віртуальні краєзнавчі мандрівки Німеччиною для членів Товариства
німців «Відергебурт».
10 квітня – вечір пам'яті, приурочений 90-річчю від дня народження
профспілкової та громадської діячки Польщі Анни Валентинович, уродженки
Рівненщини та 9-ій річниці авіакатастрофи під Смоленськом польського
президентського літака.
10 квітня – «В житті не буває чернеток!» - творча зустріч з українською
письменницею Міла Іванцова, гостею з Києва.
11 квітня – лекція науковця Олександра Крупки «Чи здатні українці
побудувати правову державу?». Мова йшла про прості але дуже важливі речі:
хто чи що може вплинути на прийняття та функціонування українських законів,
покращити рівень життя у країні, доходи збільшити, ціну на комуналку
зменшити й далі за списком? Хто ж насправді сьогодні зацікавлений у правовій
державі?

16 квітня – «Лицарі Світла, Правди, Добра і Любові», під такою назвою
пройшла презентація літературного доробку гостя зі Львова Володимир
Степанович Пилата – українського дослідника та знавця бойових мистецтв,
Президента Міжнародної федерації Бойового Гопака. Йому належать авторські
права на стиль національного бойового мистецтва бойовий гопак і методику
його викладання.
17 квітня – у 2007 році у бібліотеці був створений університет «Здоров’я
нації». За 12 років діяльності було проведено понад 120 різноманітних заходів.
Тематична зустріч «Університет «Здоров’я нації» - формула успіху» стала
своєрідним підведенням підсумків роботи за цей період.
18 квітня – тематичний захід «Національні світові особливості
святкування Пасхи» та майстер-класі з поробок святкової атрибутики.
18 квітня – презентація книжки «Казки на шафі» наймолодшої
письменниці Рівненщини Іринки Рачковської (9 років).
19 квітня – бібліотека реалізовує проект «Для людей з інвалідністю та для
людей «золотого віку», в рамках якого було проведено першу екскурсію
вулицями міста для групи слабозорих і незрячих людей.
23 квітня – семінар-практикум «Велика майстерня популяризації авторів
Рівненщини». Мета заходу: промоція творів місцевих авторів, спрямована на
різні вікові групи користувачів, демонстрація форм і методів популяризації
краєзнавчої книги. Велика майстерня діяла в 4-х локаціях. Локація 1 - Цех
впровадження нових моделей та розробок (сучасні методи популяризації
творчості письменників Рівненщини). Локація 2 - Цех маркетингу та промоції
творів місцевих авторів. Локація 3 - Цех демонстрації нових форм та
документів. Локація 4 - Екскурсія на склади кращого досвіду.
23 квітня – відкриття фотовиставки «Поза зоною досяжності»
рівненських фотомитців: Олександра Харвата, Тетяни Годун, Оксани Гомонюк
та Сергія Кундаса. Фотопроект висвітлює різні сюжети життя та побуту літніх
людей у далеких і забутих поліських селах.
23 квітня – Арт-година до Всесвітнього дня джазу.
23 квітня – відбулося урочисте нагородження переможців обласного
щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини». Переможцями стали:
- «Краща поетична збірка» - Сергій Рачинець за книгу «Криниця для
спраглих»;
- «Краще видання для юнацтва та молоді» - Юрій Матвійчук за збірку
поезій «HameleOn»;
- «Краще прозове видання» - Алла Рогашко за роман «Її сукня»;
- «Краще історико-краєзнавче видання» - Ольга Михайлишин за
монографію «Архітектура і містобудування Західної Волині, 1921-1939 роки»;
- «Краще видання з мемуаристики та документалістики» - Ірина Барабаш
за денникову прозу вчительки «Боротись і шукати»;
- «Краще довідкове видання» - Богдан Столярчук та Ірина Давидчук за
каталог «555 автографів Богданові Столярчуку»;

- «Краще видання для дітей» - Віра Правоторова за «Віршики та оповідки
з бабусиної валізки»;
- «Кращий літературний дебют» - Каріна Садоха за збірку поезій «Читай і
вір»;
- «Краще художнє оформлення книги» - Ольга Карнова за художнє
оформлення збірки «Оберемок віршів і казок від рівненських письменників».
Цьогоріч вперше в історії конкурсу було відзначено книги переможців та
їх автори у номінаціях:
- «Краща видання з генеалогії» - Анна Лимич - родова книга «Рід Елеми»;
- «Кращий переклад» - Валентина Люліч за збірку перекладів «World of
words»;
- «Краще видання-ювіляр» - Євген Шморгун, Лідія Рибенко, Євген
Цимбалюк за літературно-краєзнавчий альманах «Погорина».
В рамках заходу відбулося відзначення рівненських письменників
спеціальними призами;
Просвітяни традиційно підтримали конкурс «Краща книга Рівненщини
2019 року». Дипломом від Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка відзначено березнівського просвітянина
Віктора Куца за книгу «Шануймося. Родовідна пам’ятка». Нагороду вручив
Іван Вєтров, голова обласного товариства.
24 квітня – «Чи готовий ти до сортування домашніх побутових відходів?»
екологічна бесіда до Всесвітнього дня Землі
24 квітня – вебінар «Трудовий договір чи контракт: що краще?
Відмінності і наслідки укладання таких угод», за участі адвоката Тетяни
Поліщук та Оксани Подоляк, інтегратора Рівненського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
25 квітня – зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній
станції, до 33-ї річниці після найстрашнішої техногенної катастрофи. На зустріч
були запрошені: голова правління громадської організації «Рівненські
ветерани-чорнобильці» Гайбонюк - Микола Дмитрович, ліквідатор аварії на
ЧАЕС - Бречко Павло Васильович, науковий співробітник Рівненського
обласного краєзнавчого музею - Родіонова Надія Костянтинівна.
25 квітня – зустріч з дитячою рівненською письменницею Тетяною
Дмитрівною Собецькою, авторкою книг: «Країна дитинства», «Небилиці»,
«Теремок», «Колобок», «Біля броду бобренята», «Потішки».
25 квітня – презентація художньої виставки «Великодня писанка».
26 квітня – вечір запитань та відповідей «Гурби – наша відповідь
ворогові». До 75- річчя бою під Гурбами. На захід було запрошено історика,
журналіста, громадського діяча Олега Тищенка. Олег Тищенко відомий
дослідник історії Здолбунівщини. З 2014 р. — директор Здолбунівського
районного історико-краєзнавчого музею. Автор кількох сотень статей на
історичну тематику у друкованих виданнях України, Польщі, Канади. Видавець
історико-краєзнавчого журналу «Острога». Дослідник бою під Гурбами. Один

із авторів книг «Гурби: квітень 1944-го» та автор книги «Здолбунів на Волині»,
яка стала кращим історико–краєзнавчим виданням Рівненщини 2015 року.

-

-

-

-

Рівненська обласна бібліотека для молоді
У квітні відбулися:
Перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує
глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону.
До програми фестивалю «Нове українське кіно» у Рівному увійшли:
гостросоціальна комедія «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової. Містична
драма «Брама» – фільм Володимира Тихого. Драма «Коли падають
дерева» – повнометражний дебют режисерки та сценаристки Марисі
Нікітюк.
Творча зустріч з рівненською письменницею Анною Лимич, лауреатка
літературної премії ім. Валер’яна Поліщука, переможниця конкурсу
«Краща книга Рівненщини»;
вечір поетичного настрою «Поезії одвічна висота» до Всесвітнього дня
поезії. Гостями зустрічі були відомі на літературних та мистецьких
майданчиках Рівненщини письменниці Тата Рівна, Наталія Демедюк,
Юлія Хлапук, Марія Дума.
Рівненська обласна бібліотека для молоді приєдналася до Всеукраїнської
тихої вечірки «Good Silent Party», учасниками якої стали 25 регіональних
бібліотек України. В Рівному ініціатором проведення заходу була Ксенія
Волошина, представник Літературно-театральної платформи «Година в
метро».
вечір-зустріч «Театр мого міста». Гостем був молодий актор обласного
академічного українського музично-драматичного театру Олег Ягелюк.
інтегроване заняття з мовленевого спілкування та аплікації «Крилаті
провісники весни» до Міжнародного дня птахів.
засідання Молодіжного клубу «Твоє життя – твій вибір» на тему
«Туберкульоз – побачити, зрозуміти, не захворіти».
пізнавальне екологічне заняття «Комахи навесні».
Майстер-клас «Ось такі бувають кішки!» на якому підлітки з інвалідністю
створювали фантазійну аплікацію, яку кожен втілював у власному
баченні.
Рівненська обласна бібліотека для дітей

2 квітня – превентивний квест «Острів здорового дитинства».
5 квітня – пізнавальна година «Головне здоровим бути»!
12 квітня – до Всесвітнього дня авіації та космонавтики, тематичний захід
«Крок до зірок». Діти дізналися про планети Сонячної системи, космічні
кораблі та підкорення Всесвіту, а також переглянули відеоролик «Жахи

відкритого космосу», взяли участь в астро-вікторині та ознайомились з
літературою з даної теми.
17 квітня - екотренінг «За життя без сміття».
18 квітня – відбувся ІІІ обласний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого
читання «Книгоманія-2019».
18 квітня - вебінар «Творчі ініціативи бібліотек на підтримку читання
серед молоді».
22 квітня – До Всесвітнього Дня Землі екологічна гра-бесіда «Ти, я і
планета Земля».
23 квітня – бібліофреш «Читає світ - читаю я», де діти дізнавалися про
історію та традиції святкування дня книги в різних країнах світу, брали участь у
конкурсах і розвагах.
25 квітня – виховна година «Чорнобильська трагедія – біль України».
25 квітня – виставка-експозиція «Великодні традиції українців» і година
ужиткового мистецтва «Великодні дзвони на зорі, писаночка й паска на столі».
ЦБС м. Рівне
1 квітня – бібліогуморина «Україна сміється» і година веселих витівок
«Хто жартує той живе».
1 квітня – літературний диліжанс «Українська душа в творчості Миколи
Гоголя».
2 квітня – літературна імпреза Ірини Баковецької-Рачковської «Поетичні
барви слова».
2 квітня – фільм-презентація «Життя на полотні» (Талановиті художники
– аутисти)
2 квітня – гра-фантазія «Подорож у казку»
2 квітня – енциклопедичний салон «Книга знає, що робити, книга вміє
говорити»
4 квітня – інформаційна година «Найкращий друг здоров’я – імунітет» 7
квітня – бесіда-обговорення «Ми за здоровий спосіб життя»
6 квітня – майстерня радості «Мій улюблений казковий герой»
21 квітня – майстер-клас «Пасхальний декор вази».
21 квітня – гурток розвивальних ігор «Всезнайко» «Ігри та вправи для
розвитку мислення»
22 квітня – гра «Розумники та розумниці»
22 квітня – година реквієм «Чи знаєш ти світе, як гірко ридає полин?»
23 квітня – літературний експрес «Твоїй розумній силі – слава»
(Всесвітній день книги)
23 квітня – народознавчі посиденьки «Великдень зустрічаємо, радіємо,
співаємо»
24 квітня – інтелектуальні ігри «Що? Де? Як? Чому?»
24 квітня – година застереження «Жахіття Чорнобильської зони»
24 квітня – майстер-клас «Великодня прикраса»
24 квітня – народознавча година «Великий день! Великий день»

24 квітня – літературно-мистецький турнір «Розмалюю писанку,
розмалюю»
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
2 квітня - З нагоди Міжнародного дня дитячої книги та Дня народження
Г. К. Андерсена в Березнівській дитячій бібліотеці проведений літературний
балаганчик «У казковому світі Г. К. Андерсена».
4 квітня – «Терен колючий у рідній стороні вирубую трудящою рукою» під такою назвою у Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці
відбувся літературний вечір вшанування відомого історика, фольклориста,
етнографа та перекладача Пантелеймона Куліша.
8 квітня - В публічно-шкільній бібліотеці с. Орлівка відбулося свято
«Книга мудрий друг».
10 квітня - з нагоди Всесвітнього дня здоров'я Березнівська центральна
районна бібліотека запросила молодь та підлітків до відвертої розмови з
лікарем-наркологом Зубик Т.А. До онлайн-бесіди «Геть шкідливі звички! Ми здорове покоління!»
12 квітня – «Пекло на землі» - під такою назвою до Міжнародного дня
визволення в'язнів фашистських концтаборів було проведено годину-пам'яті
«Табори смерті: історії тих, хто вижив».
22 квітня - свято «Читай! Дивуйся! Пізхнавай!» Були проведені
літературно-казкова вікторина «Чи знаєте ви казки та їх героїв» та День
малюнків-ілюстрацій «У світі казки чарівної».
26 квітня - У Березнівській районній дитячій бібліотеці відбулося
Великоднє дійство «Христос Воскрес! Радійте всі». Конкурс великодніх
інсталяцій «Великодня радість Землю обіймає» організовано Малинською
ПШБ.
У Дубенському районі
7 квітня - з нагоди Всесвітнього дня здоров’я у місті відбувся фестиваль
здорового способу життя «Рух заради миру».
12 квітня в центральній районній бібліотеці відбувся районний семінар практикум бібліотечних працівників на тему« Ефективність діяльності
бібліотек: нові пріоритети, нові послуги».
Присутні заслухали консультації на теми: « Інноваційні послуги бібліотек
як запорука їх ефективної діяльності», «Просування читання та залучення
читачів: сучасні підходи і можливості» ( з досвіду роботи бібліотек),
«Бібліотека та юний читач: складові успіху». Також було представлено
електронні презентації «Бібліотека об'єднує молодь: форми і методи
обслуговування молоді» та « Читачі в мережі: використання бібліотеками
ресурсів Інтернет для популяризації книги та читання».

16 квітня у Дубенському будинку дітей та молоді було проведено захід
«Дубно та його міста-побратими» з нагоди Всесвітнього Дня споріднених міст.
Квітень - у Дубенській центральній районній бібліотеці діє пересувна
ілюстративна виставка « Україна 1932-1933. Геноцид голодом». Виставка
створена Українським інститутом національної пам’яті, Національним музеєм
«Меморіал жертв Голодомору», Міністерством закордонних справ України.
18 квітня - майстер - клас по виготовленню великодніх прикрас,
витинанок, розмальовок з циклу «Краса + кулінарія + рукоділля…і не тільки».
У Дубровицькому районі
2 квітня - відбувся районний фестиваль дитячої книги «На веселій
вулиці».
- творча зустріч з поетесою-землячкою, учасницею міжнародних і
всеукраїнських конкурсів Наталією Ярмошевич.
26 квітня – акція «Дзвін Чорнобиля» до вшанувати пам’ять тих, хто
постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.
30 квітня - мистецька акція «Великодня писанка».
У Рокитнівському районі
7 квітня - до Всесвітнього дня здоров’я для молоді пройшла година
здоров’я «Здоровий спосіб життя – хворобам нема воротя».
Квітень – діє персональна виставка вишитих картин «Святий образ на
полотні» Пілат Оксани Мирославівни.
23 квітня до Всесвітнього дня книги та авторського права проведено
інформ-коктейль «ЇЇ величність – Книга».
24 квітня - вебінар із циклу «Твоє право». Тема «Трудовий договір чи
контракт: відмінності і наслідки укладання таких угод».
24 квітня - віртуальний екскурс: 3D прогулянка по країнах Європи:
«Париж».
25 квітня - майстер- клас «Розмалюємо писанки».
У Сарненському районі
1 квітня – до 210 річниці від дня Миколи Гоголя проведено літературний
захід «Співець української душі».
1 квітня до Дня сміху літературні читання творів письменника-гумориста
Петра Красюка.
11 квітня - відкриття районного етапу ІV Всеукраїнської спартакіади
серед учнівської молоді 10-11 класів. Захід проходив за організації та сприяння
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, а також районної
організації Товариства сприяння обороні України.
25 квітня в Сарненському історико-етнографічному музеї відкрилася
виставка Олександра Лаворика «Чорнобиль».

26 квітня - у місті Сарни відбувся мітинг-реквієм до 33-х роковин однієї з
найбільших техногенних катастроф в історії людства – аварії на
Чорнобильській АЕС.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
25 квітня – відкриття виставки «Писанковий сад».
25 квітня – Великодній благодійний ярмарок на майдані Незалежності.
28 квітня Великодні виставки робіт майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва на майдані Незалежності.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

