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Загальні питання
08 травня – День пам’яті та примирення: меморіальні заходи,
покладання вінків, квітів на Меморіалі Вічної Слави; вшанування пам’яті
Героїв Небесної Сотні, загиблих Героїв АТО, панахида, покладання квітів на
Алеї Героїв кладовища «Нове».
09 травня – 74-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні: урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну»;
мітинг-реквієм на військовому меморіалі кладовища «Дубенське»; тематична
виставка на майдані Незалежності.
10 травня – 140-а річниця з Дня народження Симона Петлюри:
покладання квітів до пам’ятника-погруддя, тематичні заходи в бібліотеках.
12 травня – 2-ий регіональний фестиваль духовної музики «Великодні
дзвони».
11 травня – з нагоди Дня Матері КЗ «Пересопниця» спільно із
Всеукраїнським об`єднанням українок «Яворина» провели «Свято Бузка та
Духовної музики в Пересопниці». В рамках свята проведено майстер-клас
«Чарівний бузок», де показали всім бажаючим старовинну техніку вишивання
бузка.
11 травня - регіональний конкурс виконавців на струнно-смичкових
інструментах в Острозі. Мистецьку подію присвятять вшануванню пам’яті
вчителя Острозької школи мистецтв Леоніда Матюка.
11 травня, у Клевані – Міжнародний фестиваль духової музики
«Дзвенить оркестрів мідь». Фестиваль тривав два дні, традиційно його
присвячують Дню матері.
12 травня – марш-парад духових оркестрів. Фестиваль проходив на базі
готельно-розважального комплексу «Скольмо» у Клевані.
12 травня – до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї, у центрі Рівного
відбулася «Хода в підтримку сімейних цінностей», яку організовує міське
управління у справах сім’ї, молоді та спорту та Рівненська міжцерковна рада
«Рух Реформації».
14 травня – вечір пам’яті класика української літератури, поета-пісняра,
автора знаменитих пісень «Тиша навкруги», «Троянди на пероні», першого
голови Рівненської обласної організації Національної спілки письменників
України Олександра Богачука.
17 травня – «Замкові гостини - 2019» у Острозі. Музейне свято з
нічними екскурсіями в замку.
18 травня, в Острозі – «Гітаріада» - Всеукраїнський конкурс виконавців
гри на класичній гітарі. Протягом двох днів учасники з різних областей України
демонстрували присутнім власну майстерність та таланти.

18 травня в Березному відбувся заключний Концерт переможців
обласного конкурсу серед учнів та вчителів шкіл естетичного виховання.
22 травня у культурно-археологічному центрі «Пересопниця» відбулося
обласне свято української писемності і Першокниги «Пересопницьке
Євангеліє». Виступали: духовий оркестр «Вишнева гора», хоровий колектив
«Оберіг», вокальний ансамбль «Акцент» та інші.
22 травня – 140-а річниця з Дня народження Симона Петлюри:
покладання квітів до пам’ятника на вулиці Симона Петлюри.
26 травня в Рівненському краєзнавчому музеї відбулися «Музейні
гостини». На фольклорно-етнографічному святі народні умільці презентували
свої вироби, а кращі виконавці та колективи Рівного розважали гостей своїми
виступами.
26 травня – День хіміка. Концертно-розважальна програма, виставки
робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставка, анімаційні
розваги для дітей, ігри, конкурси, майстер-класи. Парк «Хімік» мікрорайону
«Ювілейний».
31 травня – Фестивальний місяць завершився після історикокультурного заходу «Острог-Ренесанс». Тематика фестивалю присвячена
збереженню й популяризації української культурної спадщини.
Театрально концертне життя
КЗ «Рівненський міський палац культури»
6 травня – традиційний Благодійний Великодній концерт для дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування «Скликає Великодній дзвін».
9 травня – Всеукраїнський фестиваль-конкурс із хореографічного
мистецтва «Grand Spring Festival» народного ансамблю бального танцю
«Флеш»
11 травня – чемпіонат Чисто Брейкінг, один з найпопулярніших брейк
данс чемпіонатів України.
15 травня – вечір гітарної музики. Один з найкращих вітчизняних
виконавців на класичній гітарі, Андрій Остапенко, виконав концерт із
популярних творів композиторів, які вже стали легендами в історії гітарного
виконавства. Були представлені як оригінальні твори для гітари, так і
перекладення для цього інструмента, які здійснили видатні гітаристи нашого
часу.
16 травня –телевізійний гумористичний проект «Смайл шоу» - «Травневі
перепоЛОХИ».
17 травня – концерт Instrumental band «Con Amore» - «The Best». Гостіучасники : ансамбль «Фаустина», а також Футбольна академія «Лідер» м.Рівне.
23 травня – концерт ансамблю сучасного танцю «X-Dance» та «X-Dance
TEAM» «Слідом за мрією».
25, 26 травня – звітний концерт Мистецького об’єднання «Едельвейс»

28 травня – вечір польсько-української сучасної хореогафії. В програмі
вечора: творчі роботи студентів Гуманітарно-Економічної академії зі
спеціальності «хореографія» м. Лодзь Польща. Хореографічна вистава «Учень
великого Майстра».
29 травня – ювілейний концерт зразкового ансамблю сучаного танцю
«Діалог» : 25 років творчості.
30 травня – «Музика весни» звітний концерт народного ансамблю
скрипалів «Арієтта», керівник Валентина Подолянчук. До 20-ої річниці
діяльності колективу.
КЗ «Міський Будинок культури»
6 травня – презентація виставки «Мій Параджанов» та зустріч з її
автором Юрієм Гармашем, відомим кінооператором та фотографом, який зняв
більше 30 художніх і телевізійних фільмів.
8 травня – концертна програма народного аматорського хору «Верес» та
вокально-інструментального тріо «Срібна терція» під назвою «Честь вам і
слава, герої України!».
12 травня – ювілейний концерт зразкового ансамблю танцю
«Полісяночка» з нагоди 30-річчя колективу.
22 травня у виставковій залі відбулось відкриття виставки та захист
дипломних робіт випускників профільної школи образотворчого мистецтва
Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Цьогоріч в експозиції
представлені роботи тринадцяти юних митців.
22 травня – відкрилася виставка на честь 60-річчя рівненського спідвею
23 травня – фестиваль Західної Ліги Сміху.
25 травня – звітний концерт творчого об’єднання «Полісяночка».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
6 травня – благодійний концерт пам'яті Павла Дуки, лідера гурту «Країна
У» «Хай вам щастить». Всі кошти від концерту та всіх благодійників будуть
передані настоятелю рівненської Свято-Троїцької церкви отцю Леоніду
(Поліщуку) для встановлення пам'ятника на могилі Павла Дуки у Дубровиці.
13 травня – відбувся сольний концерт етно-гурту «Дуліби» «Пасла дєвка
лєбєдєй».
26 травня – творчий вечір актора театру Сергія Бондарука.
Рівненська обласна філармонія
7 травня – «Народжені вітром». Олена Мацелюх орган, Ігор Мецелюх
флейта Пана, саксофон, Ірина Козачук фортепіано та академічний камерний
оркестр філармонії, диригент Юрій Скрипник.
12 травня – концерт із циклу дитячий «Танцюємо для всіх матусь».

12 травня – мистецький проект «Учні Вчителю» присвячений першій
річниці пам’яті Заслуженої працівниці культури України, хормейстера,
громадській діячці Нелі Нікітіної.
13 травня – сольний концерт етногурт «Дуліби».
16 травня – органні імпровізації «Prego,IMOVVISARIO, maestro».
Сальваторе Пронесті орган (Італія). Унікальний концерт-імпровізація. Твори
народжуються під час концерту. Від глядачів – відома музична темая, від
виконавця – імпровізація на неї.
26 травня – прем’єра дитячої казки «Чарівна паличка». Автор сценарію та
режисер директор Рівненської обласної філармонії Микола Орешко.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
3 травня відбувся круглий стіл на тему «Рівне – столиця УНР».
8 травня – до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні відкрили експозицію «Тріумф людини. Мешканці
України, які пройшли нацистські концтабори». Виставка розказує про 30
людських доль за дротами 11 таборів Третього Райху.
8 травня – відбулося відкриття виставки талановитого художника
Ярослава Жупанюка «І на старість світить сонце…» Крім авторських творів
митця, на виставці була представлена майстерно виконана копія знаменитої
картини Миколи Пимоненка «Жертва фанатизму».
21 травня – презентація книги «Традиційний одяг Рівненщини» авторства
відомого етнографа, заслуженого працівника культури Алли Українець.
23 травня – у Літературному музей Уласа Самчука відбулася презентація
книги «Дванадцять облич радості» Олени Медведєвої. Це книга – розмовник із
неординарними дітьми та підлітками, які відверто цікаві дорослому читачеві.
24 травня о 12 год. відбулося відкриття меморіальної дошки митрополиту
Іларіону (Івану Огієнку) на будівлі Рівненського обласного краєзнавчого
музею.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
3 травня – нагородження переможців конкурсу творчих робіт «Польща і
Україна. Подібність двох братніх народів». Конкурс організовано за ініціативи
польсько-українського культурно-просвітницького центру ім. Томаша Оскара
Сосновського. У ньому беруть участь діти з усіх куточків України і Польщі.
4 травня – презентація музичного фільму «Радійте, бо Христос Воскрес!»,
автором якого є рівненський поет і композитор Андрій Пастушенко.

6 травня – літературно-музичний вечір «Пам'ять вічно жива» до Дня
пам’яті та примирення за участі народного аматорського хору ветеранів війни
та праці «Патріот», керівник – Тетяна Подкопаєва.
7 травня – «Польський геній кременецької землі»: літературний круїз
творчістю Ю. Словацького
7 травня –тематичний вечір «Цей вічний джаз…».
11 травня – для матерів, чиї сини загинули на Сході України відбувся
вечір «День матері у сімейному колі «Єдиної родини Рівненщини».
13 травня – презентація музичних дисків рівненського пісняра Миколи
Бочуляка «Жінкам-чарівницям» та «Браттям українцям».
13-15 травня – культурологічні читання «Люди, які змінили світ».
15 травня – презентація творчості рівненської авторки Алли Рогашко у
літературній студії «Погорина».
16 травня – презентація виставки живопису художньої студії «Чаювання з
музою».
18 травня – «Перший посвист куль» Валерія Пальчика. Учасник
придністровського воєнного конфлікту, активний учасник Майдану та АТО,
журналіст, історик-правознавець Валерій Пальчик презентував книгу про
перебіг бойових дій у Придністров’ї 1992 року та участь в них українських
добровольців із УНСО.
20 травня – «Світ казок Марії Бережнюк» - творча зустріч з рівненським
автором Марією Бережнюк, яка презентувала свою творчість.
21 травня – конкурс дитячого малюнка «Україна на карті Європи»,
присвяченого Дням Європи в Україні.
21 травня – «Симон Петлюра – Великий син українського народу!»
патріотичний захід до 140-річчя від дня народження Голови Директорії УНР,
фундатора українського війська і флоту, видатного політичного діяча, котрий
став символом українського національно-визвольного руху Симона Петлюри.
22 травня – захід до Дня слов’янської писемності та культури.
22 травня – на науковій конференції, що відбувалася у культурноархеологічному центрі «Пересопниця» у рамках святкування 870-річчя першої
писемної згадки про Пересопницю було презентовано та передано науковий
доробок – анотований список документних джерел, присвячених Пересопниці
та «Пересопницькому Євангелію», які надійшли у фонд книгозбірні у 20112016рр.
22 травня – дедуктивний квест за творами Артура Конан Дойля,
присвячений 160-ій річниці від дня народження британського письменника.
24 травня – літературно-художній вечір «Про слов’ян – світу»: до Дня
слов’янської писемності та культури.
24 травня – квест «Цікаве про Піднебесну», у рамках відзначення 2019 року Китаю в Україні.
28 травня – правовий квест до Міжнародного дня захисту дітей.
28 травня – відкриття фотовиставки «Із Грузії з любов’ю»

29 травня - презентація книги рівненського письменника Василя Басараби
«Блекота» в літературній студії «Погорина».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
14 травня – відбулася презентація виставки робіт «Біль перероджений у
віру, надію, любов». Організатор та ідейний натхненник ідеї сакрального
малюнка на склі – волинянин Руслан Кашаюк. Він ветеран добровольчого
батальйону «Айдар», вплив мистецької терапії відчув на собі, а нині ділиться
знаннями зі своїми побратимами.
16 травня, до Всесвітнього дня вишиванки відбувся флешмоб «Мальовані
орнаменти». Виступив ансамбль сучасного танцю «АZART» Рівненської
музичної школи № 2. Пройшли голосні читання «Чарівна сила вишиванки»,
книжково-ілюстративна виставка «Вишиванка – твій генетичний код» та
малюнки на асфальті.
22 травня – Швидкі читання з інструктором з ейдетики та мнемоніки,
керівницею школи «Пам’ятайко» М. Вискорко.
22 травня - презентація книги Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
2-8 травня – години патріотичного виховання «В серцях і книгах пам’ять
про війну», приурочені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
8 травня – тематична зустріч з психологом Іриною Воробей, яка провела
тренінг «Стежкою до свого Я».
16 травня – народознавча година «На цьому полотні душа мого народу»,
до Дня вишиванки.
17 травня – в рамках профістудій «Дегустація професій» учні
знайомились з професією – «кінолог». Заняття проводив спеціаліст
Кінологічного центру, заступник начальника ГУНП України в Рівненській
області Микола Дячук.
22 травня – літературна подорож «Читай удень, читай вночі – у книзі ти
знайдеш ключі».
ЦБС м. Рівне
06 травня – Родинне свято «Наймиліше слово – мама».
08 травня – Свято матері «Нема дивнішої краси, нема святішої святині».
08 травня – літературна композиція «Матуся – берегиня роду».
10 травня – В гостях у казкової Феї «Всі краски життя для тебе, мамо».
12 травня – Свято матері «Немає роду ріднішого, як матіночка».
12 травня – літературна композиція «Зберемо в єдино велику родину».
12 травня – родинне свято «Все починається з неньки».
20 травня – віртуальна експедиція «Європейські цікавинки».

20 травня – інтерактивний майданчик «Відкрий Європу для себе».
20 травня – літературно-музична година «Кохані звуки, рідне слово – моя
сердечна українська мова», до Дня слов’янської писемності і культури.
23 травня – День нової книги «Книжкове асорті».
24 травня – інтерактивний майданчик «Ура! Канікули!».
26 травня – бібліопарк «Літературно-мистецьке асорті для родини».
26 травня – народознавча веселка «Народжені у сорочках і символ
родової пам’яті – українська сорочка»
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
2 травня – показ вистав «Зустріч з казковими героями» та «Як звірята
книгу лікували» лялькового театру «Веселка» Друхівської публічно-шкільної
бібліотеки.
3 травня – у Березнівській районній дитячій бібліотеці відбулася зустрічпрезентація книги наймолодшої місцевої письменниці - Іринки Рачковської
«Казки на шафі».
8 травня в Соснівській міській бібліотеці проведено годину історичної
пам'яті «Україна в полум'ї війни». У Березнівській районній дитячій бібліотеці
відбулася бесіда «Шануймо живих,пам'ятаймо загиблих». Користувачі
інтернет-центру Березнівської ЦРБ переглянули документальну відеохроніку
«Мужність і відвага крізь покоління», а Прислуцька ПШБ провела хвилину
пам'яті «Пам'ятаємо, перемагаємо».
15 травня – зустріч у Березнівській центральній районній дитячій
бібліотеці з сучасними українськими письменниками України: Сергієм
Пантюком, Юлією Баткиліною та Іриною Баковецькою-Рачковською.
17 травня – свято «А над святом українська вишивка цвіте» до Дня
вишиванки. Презентація виставки вишивок Славинської Алли Миколаївни.
18 травня в Березному відбувся заключний Концерт переможців
обласного конкурсу серед учнів та вчителів шкіл естетичного виховання.
22 травня – громада с.Бистричі відзначала «День села». Жителі
відзначили святкову дату запальним концертом, виставкою народної творчості
«Творіння рук і душі серця», проведенням конкурсів: «Кращий квітник», «Двір
зразкового порядку», «Активний депутат сільської ради», «Кращі спортсмени
села», «Найкращий господар села», «Найменший житель села», «Найстаріший
житель села», «Сімейна пара яка найдовше живе у шлюбі». Також було
нагороджено матір солдата-добровольця, який вдруге перебуває в зоні АТО.
У Дубенському районі:
До Дня пам'яті та примирення відбувся черговий майстер-клас від
бібліотекарів Дубенської ЦРБ із циклу «Краса + кулінарія + рукоділля…і не
тільки». Цього разу виготовляли червоні маки як символ вшанування пам'яті
жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками.

В рамках проведення Дня Європи у районній бібліотеці пройшли такі
заходи: відео-мандрівка «Столицями європейських країн»; калейдоскоп
європейських країн «Загадкова Європа»; вікторина «Як ми знаємо Європу»
Пройшов всеукраїнський музично – поетичний фестиваль «Віршень»,
мета якого – відкрити нові таланти, які пишуть, співають, створюють музику і
хочуть бути почутими і поміченими.
Організатор фестивалю «Віршень» Сергій Пантюк презентував нову
книгу - антологію поетів, обпалених війною «Рядки з передової». До збірки
увійшли твори дев’яти поетів, які пропустили через себе війну та доторкнулися
до неї. Авторами книги є воїни – добровольці, медики, волонтери.
У Дубровицькому районі:
8 травня – «Прощення та примирення в душі моїй» - тема «духовного
ранку», який уже традиційно відбувся в райдержадміністрації у День пам'яті та
примирення. Концерт «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» на центральній площі міста.
9 травня – у Дубровиці День перемоги над нацизмом відзначили
урочистим покладанням квітів до обеліску та місць поховань загиблим у роки
Другої світової війни.
10 травня – урочистий концерт до Дня матері «Мамо, тобі низенько
вклонюсь...».
20 травня – Дубровиччина вшанувала пам'ять жертв політичних репресій
хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку «Жертвам
голодоморів та політичних репресій в Україні».
У районній бібліотеці відбулася творча зустріч з поетесою-землячкою,
учасницею міжнародних і всеукраїнських конкурсів Наталією Ярмошевич.
У Рівненському районі:
11 травня у Клевані розпочався Міжнародний фестиваль духової музики
«Дзвенить оркестрів мідь». Фестиваль тривав два дні, традиційно його
присвячують Дню матері. Урочисте відкриття події відбулося в «Тунелі
кохання».
22 травня у культурно-археологічному центрі «Пересопниця» відбулося
обласне свято української писемності і Першокниги «Пересопницьке
Євангеліє». В ході заходу відбулися виступи духового оркестру «Вишнева
гора», хорового колективу «Оберіг», вокального ансамблю «Акцент» та інших.
У Острозькому районі:
11 травня – Третій Регіональний конкурс виконавців на струнносмичкових інструментах пройшов в Острозі. Мистецьку подію присвятили
вшануванню пам’яті вчителя Острозької школи мистецтв Леоніда Матюка.
17 травня – «Замкові гостини -2019». Відбулося музейне свято з нічними
екскурсіями в замку.

18 травня – «Гітаріада» - Всеукраїнський конкурс виконавців гри на
класичній гітарі. Протягом двох днів учасники з різних областей України
демонстрували присутнім власну майстерність та таланти.
31 травня – історико-культурний захід «Острог-Ренесанс». Це щорічне
свято на Острожчині тривало два дні. Тематика фестивалю присвячена
збереженню й популяризації української культурної спадщини.
У Рокитнівському районі:
08 травня в День пам’яті та примирення проведена година-реквієм
«Пам'ять загиблим, шана живим», (до Дня пам’яті та примирення над нацизмом
у Другій світовій війні).
10 травня на базі Рокитнівської ЦРБ було проведено семінар «Бібліотека
на допомогу особам з інвалідністю та людям похилого віку».
10 травня – свято матері «Матуся наша – ангел на Землі».
16 травня – година пам’яті «Річниця депортації: чорна сторінка
кримськотатарського народу».
16 травня до Рокитного завітав мандрівний «Віршень». «Віршень» Всеукраїнський поетично-музичний фестиваль, мета якого - творча допомога
талановитим авторам, які мешкають поза столицею, популяризація поезії,
авторської пісні.
16 по 23 травня 2019 року в бібліотеці та поза її межами бібліотекарі
книгозбірні влаштовували для своїх користувачів європейське рандеву «Привіт
Європо», в ході святкування Дня Європи в Україні.
17-19 травня – Військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») вже має
стійкі традиції на теренах України, але на Рокитнівщині відбулася вперше.
М. Вараш:
Тематична зустріч у Клубі Анонімних Авторів. Тема засідання: «Що в
імені твоїм».
У Заболоттівській філії Вараської міської публічної бібліотеки відбулася
виставка творчості «Рушники, рушники, наче долі сторінки» приурочена до
Дня матері.
Літературний портрет «Артур Конан Дойл - англійський прозаїк, автор
детективних творів».
За ініціативи активістів учасників міжнародного громадського руху
«АЛЛАТРА» що у місті Вараш, проведено презентацію книги «Єдине зерно».
На зустрічі клубу анонімних авторів навчалися писати на тему «Тріумф і
поразка».
8 травня проведено урок історичної правди «Відвага й мужність в пам’яті
народу» присвячений Дню примирення та Перемоги.
15 травня проведено день бібліографії на тему «День пам`яті жертв
політичних репресій».
15 травня – диспут « Щаслива родина. Яка вона?» до Міднародного дня
сім’ї.

16-17 травня в місті Вараш стартувала щорічна Всеукраїнська військовопатріотична гра «Сокіл (Джура)». Вже за традицією, кожна школа громади
сформувала свою команду – рій, які боролися за перемогу і право представляти
Вараську громаду на обласних змаганнях.
21 травня – Відеоекскурсія «Цікаві місця України» для вихованців
комунального закладу Вараського міського центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів ім. Зої Матвієнко.
23 травня – у Вараській міській публічній бібліотеці, за участю
представників
міської
влади,
Вараського
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки, учасників бойових дій операції
об’єднаних сил, учнів закладів загальної середньої освіти міста, творчих
колективів центру дозвілля, БДЮТ, громадськості міста пройшов тематичний
захід, присвячений Дню Героїв.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
- Гощанська селищна рада разом із Ларисою Шашук та Богданом
Ярмошуком реалізовуватиме проект «Інтерактивний гастрожурнал «Гощанські
традиції», який виграв конкурс Українського культурного фонду. Із 547
проектних заявок, які подали на розгляд фонду, гощанський проект посів 21
місце. Ідея полягає в тому, аби популяризувати місцеві кулінарні традиції та
інтегрувати їх у віртуальний простір».
- Впродовж травня, до Міжнародного дня музеїв, серед школярів
Рівненщини вперше проводиться ексклюзивний конкурс «Топ екскурсовод».
7 травня у Літературному музеї Уласа Самчука відбулося святкове
нагородження переможців конкурсу на кращий відеоролик про «Креативну
книгу» Рівного.
15 травня у Рівному відбувся прем'єрний показ документального фільму
про відомого педагога, історика, науковця та дослідника-пошуковця,
громадського діяча «Вибраний із тисячки. Йосип Пацула».
18 травня – «Скетчінг марафон» - місцевий арт-марафон скетчінгу. Це
мистецька подія для професійних художників та початківців. Кожен учасник
марафону має 20 хвилин, аби виконати начерк чи замальовку однієї пози
натурника.
21 травня – підведення підсумків ХХII обласного фестивалю власної
дитячої поезії «Провесінь – 2019», в якому взяли участь біля 100 учасників із
семи районів області.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

