Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 6
2019 р.
Загальні питання
1 червня – благодійне свято «Рівне – місто щасливих дітей».
2 червня – у Сарнах вперше відбулися «Надслучанські вихиляси». Це
відкритий обласний фестиваль хореографічного мистецтва, на якому
танцюристи презентують власні виступи. У програмі - святкова хода колективів
центром міста, встановлення рекорду Гіннеса з виконання поліського
автентичного танцю «Печонеє порося», виставка дитячих робіт вжитководекоративного мистецтва будинку дітей та молоді, майстер-класи та оглядові
екскурсії на території Сарненського історико-етнографічного музею.
4 червня – відкриття загальноміського мистецького проекту «Рівне. Літо.
Музика». За участю: зразкових ансамблів танцю «Полісяночка» та
«Джерельце», дитячого ансамблю танцю «Перлинка», зразкового ансамблю
сучасного танцю «Етика», зразкового естрадного хору «Фантазія», учасниці
народного вокально-інструментального тріо «Срібна терція» Людмили
Скрипки, солістів Галини Давидюк та Павла Подкопаєва.
7-8 червня – цикл заходів «В Юзефіни на гостини». Фестиваль відбувся в
селі Глинне Рокитнівського району. Гості мали змогу пізнати етнографічну
спадщину предків, скуштувати поліського куліша та юшки. А ще доторкнутись
до історичного минулого – знаменитого тисячолітнього Юзефінського дуба.
7-26 червня – у селі Новий Корець, що на Кореччині відбувся фестиваль
«Мистецтво одного села». У програмі заходу – ярмарка із декоративноприкладного мистецтва, піснеспіви та урочисте відкриття виставки робіт
народних майстрів села в обласному краєзнавчому музеї.
8 червня – у с. Дермань Друга відбувся краєзнавчий проект «Дерманський
світильник», у межах якого пройшла Всеукраїнська наукова історикокраєзнавча конференція «Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині».
Увазі учасників представили виставки та екскурсії, концертну програму.
Багато цікавого дізналися й учасники наукової конференції, за підсумками якої
згодом буде видано збірник матеріалів.
14 червня у селі Жобрин, що в Рівненському районі – ІІІ-й фестиваль
вокально-хорового мистецтва ім. Миколи Дацика. Участь у фестивалі «Пісень у
нас – як в тому полі колосу» взяли творчі колективи району і області.
15 червня, у Рівненському, Гощанському, Корецькому, Березнівському та
Костопільському районах стартував веломарафон «Поліська Січ 2019».
Велосипендий захід тривав упродовж 2 днів.
16 червня – фестиваль «Водіння Куста». Минулого року обряд включили
до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
України. Цей традиційний захід відбувся в селі Сварцевичі Дубровицького
району. «Куст» – це молода дівчина, яку її однолітки прикрашають різною
зеленню – кленовими гілками чи калиною, виконуючи обрядові та народні
пісні.

16 червня – Фестиваль майстер-класів «Рівненські пироги». Його
організатори: Любов Романюк і Олександр Нестерук. В одному місці зібралися
найкращі майстри області для того, аби провести майстер-класи для рівнян на
будь-який смак. Усі зібрані кошти скеровані на потреби дітей з інвалідністю
КМП ЦПМСД «Ювілейний».
17 червня в селі Острівськ, що на Зарічненщині, відбувся етно-фестиваль
«Бурштиновий шлях». Традиційно фестиваль проходить на базі унікальної
локації – найдовшої в Європі вузькоколійної залізниці «Антонівка-Зарічне».
Цього разу він проходив вже ввосьме.
22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні:
покладання вінків до пам’ятних місць.
22 червня – свято вулиці Фабрична - «МАНУФАКТУРА-2019».
У програмі: концертна програма за участю найкращих колективів та
сольних виконавців Рівного; урочисте відкриття спортивного майданчика за
участю зірок Рівненського баскетболу; баскетбольні конкурси для дітей та мініфутбольний матч між командами «Фабрики нетканих матеріалів» та компанії
«Пульсар»; козацький табір «Гайдамаки» - катання на конях, поні, стрільба із
лука, виставка козацької зброї та обладунків, козацькі забави; вручення призів
фотоконкурсу «ФеНоМенальне Рівне».
23 червня – Свято морозива від ТРК «Рудь» у м.Рівне.
26 червня – фестиваль «Біле озеро». Дійство відбувалося у Палаці
культури РАЕС. Для присутніх творчі колективи презентувати різні
розважальні програми. Упродовж двох днів тривав фестиваль аніматорів.
28 червня в Радивилові відбувся Всеукраїнський фестиваль козацької
пісні «Встань, козацька славо! Засвіти знамена».
28-30 червня – на території Національного історико-меморіального
заповідника «Поле Берестецької битви» в селі Пляшева Радивилівського району
відбулися заходи з відзначення 368-ї річниці битви під Берестечком.
Театрально концертне життя
КЗ «Рівненський міський палац культури»
01 червня – «Щасливі діти, щаслива Україна» – звітний концерт
зразкового ансамблю танцю «Лада».
02 червня – сольний концерт української групи «The Hardkiss».
03 червня – святковий концерт з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей
в зразковій студії музично-естетичного виховання «Ладоньки».
03 червня – святковий концерт з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей
за участі творчих колективів міського палацу культури. Басів Кут.
04 червня – участь творчих колективів міського палацу культури у
відкритті загальноміського проекту «Рівне. Літо. Музика» в парку культури та
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.
04 червня – «Пан Коцький»-казкова вистава зразкової студії музичноестетичного виховання «Ладоньки».

05 червня – звітний концерт народного ансамблю танцю «Барви Лади» та
зразкового ансамблю танцю «Лада».
07 червня – танцювальна вистава «Tango Bar» танцювального клубу
«Флеш».
08 червня – звітний концерт зразкового ансамблю бального танцю «Флеш
kids».
09 червня – звітний концерт танцювальної студії «NoName».
10 червня – звітний концерт Клубного об’єднання Ансамблю бального
танцю «Алекса спорт денс».
11 червня – «Без цензури» – комедійне шоу Петра Бампера і Суса.
12 червня – «Наркотикам Ні» – лекція-бесіда для учасників творчих
колективів міського палацу культури.
26 червня – звітний концерт студії сучасного танцю «Dance Way».
КЗ «Міський Будинок культури»
01 червня – відкриття виставки-конкурсу творчих робіт вихованців
підліткових клубів м. Рівне.
01 червня – урочисті заходи з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей за
участі Рівненського міського центру реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату КРОК.
04 червня – участь зразкових ансамблів танцю «Полісяночка» та
«Джерельце», дитячого ансамблю танцю «Перлинка», зразкового ансамблю
сучасного танцю «Етика», зразкового естрадного хору «Фантазія», учасниці
народного вокально-інструментального тріо «Срібна терція» Людмили
Скрипки, солістів Галини Давидюк та Павла Подкопаєва у відкритті
загальноміського мистецького проекту «Рівне. Літо. Музика 2017».
09 червня – вистава-казка «Щенячий патруль».
21 червня – засідання клубного об’єднання «Щасливий вік».
24 червня – концерт студії сучасного танцю «Dance way» з нагоди 7річчя.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
04 червня – «Лабораторія сучасної режисури та драматургії».
18 червня – творчий вечір заслуженого артиста України Станіслава
Лозовського.
24 червня – творчий вечір актриси театру Ніни Ніколаєвої.
27 червня – урочистості з нагоди Дня Конституції України.
Рівненська обласна філармонія
02 червня - юні таланти та симфонічний оркестр філармонії. В концерті
беруть участь: симфонічний оркестр філармонії - диригент Юрій Скрипник,
Катерина Закалюжна - скрипка, Ангеліна Даценюк - фортепіано.

06 червня – «Перлини світової органної музики» Юлія Ландау орган.
13 червня – «Сторінки світової класики». Соліст Денис Яворський
(фортепіано) та академічний камерний оркестр філармонії, диригент Юрій
Скрипник.
25 червня – закриття концертного сезону. Вечір класичної музики
виконує Симфонічний оркестр РОФ, солісти: Мирослава Зеленова (вокал),
Микола Мельник (волторна). Диригент Юрій Скрипник.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
4 червня – відкриття виставки «Яскравий світ дитинства». Виставка
покликана відволікти дітей від віртуального світу і зацікавити їх живим
спілкуванням з однолітками. На виставці представлені дитячі фотографії та
листівки початку ХХ століття, іграшки, спортивний та танцювальний інвентар,
музичні інструменти, дитячі малюнки маленьких митців художньої студії
«Сонце» та багато іншого.
4 червня – в «Літературному музеї Уласа Самчука» (сектор Рівненського
обласного краєзнавчого музею) відбулося нагородження переможців конкурсу
«Топ екскурсовод», присвяченого Міжнародному дню музеїв. У конкурсі взяли
участь школярі Рівного, які підготували та провели цікаві екскурсії про
Креативні книги Олени Медведєвої.
6 червня – відбулася презентація книги луцького дослідника, кандидата
історичних наук, доктора гуманістичних наук Олега Разиграєва «Державна
поліція Волинського воєводства у міжвоєнний період».
7 червня – презентація обласної мистецької акції «Мистецтво одного
села» (с. Новий Корець Корецького району).
В експозиції представлені роботи 23 майстрів народного мистецтва с.
Новий Корець. Відкриття акції супроводжував виступ народного аматорського
фольклорного ансамблю «Червоне намисто» села Новий Корець Корецького
району.
30 червня – театралізована екскурсія «Мандрівка крізь століття».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
4 червня – творча зустріч з актором-ляльководом Рівненського обласного
академічного театру ляльок Василем Сав’юком.
5 червня – екологічний круїз «Знай, люби, бережи» до Міжнародного дня
довкілля.
5 червня працівниками бібліотеки та представниками Рівненського
міського центру з надання безоплатної правової допомоги Ілоною Куль та
Олександром Биковим був проведений тренінг: «Імпровізоване судове
засідання героїв книги Дж. Ролінг «Гаррі Потер».

5 червня – у рамках роботи університету «Здоров’я нації» був проведений
урок-практикум «Літні канікули: абетка безпеки». З основами безпечної
поведінки дітей ознайомили Оксана Мельничук, інструктор обласної
організації Товариства Червоного Хреста та Назар Веденєєв, волонтер.
5 червня – презентація цифрової колекції «Триєдність Неба, Землі,
Людини у текстильному світі Тетяни Лукашевич», присвяченої творчості
рівненської майстрині художнього текстилю, членкині Національної спілки
художників України Тетяні Лукашевич.
У колекції представлена творча біографія мисткині, презентовано її
творчий доробок – гобелени, батики, зразки експериментального
формотворення, лижнікове ткацтво, живопис.
6 червня – у рамках фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній
період «Олімпійське літо», спільно з міським центром фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» організовано спортивне свято «Веселі старти».
6 червня – відбулася тематично-практична зустріч: «Збережемо планету
від сміття», приурочена Всесвітньому дню охорони навколишнього
середовища.
13,18 червня – в рамках реалізації проекту «Літній фото-інтенсив для
бібліотекарів», підтриманого Рівненським обласним відділенням Української
бібліотечної асоціації відбулися тематичні майстер-класи за участю відомого
рівненського фотомитця Олександра Харвата.
13 червня – ділова зустріч «Сталий розвиток: відповідальне споживання
та виробництво».
13 червня – майстер-клас «Безпечне харчування влітку» від Тетяни
Войтович.
15 червня – до книгозбірні завітала делегація «Товариства волинських
німців» на чолі з її головою Вальтером Манцем. Німці «Спілки друзів села
Мочулки» активно займаються благочинністю. Бібліотека отримала в
подарунок від них велику колекцію німецькомовних книг.
15 червня – відкрилася виставка робіт учасників Скетчінг марафону, що
відбувся у Рівному 18 травня 2019 р. Для виставки відібрано найвдаліші роботи
учасників марафону з понад 600 створених начерків #rivnesketch. У проекті
взяли участь понад 50 учасників.
18 червня – лінгвістичний паротяг: інтерактивні ігри для вивчення
англійської мови
25 червня – відкритий захист дипломних робіт студентів кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ.
25 червня – презентація нової книги юриста, психолога, письменниці,
громадської активістки Іванни Голуб «Вишневий біль».
26 червня – вебінар «Гарантії соціального захисту учасників бойових
дій». Розглядалися питання як держава піклується про наших захисників, які
пільги мають учасники війни, їхні родини і діти, які основні нормативноправові акти регулюють дану сферу.
Рівненська обласна бібліотека для молоді

- «Бібліокруїз до моря» - майстер-клас з орігамі на морську тематику для
учасників бібліотечного табору «Summer Camp».
- майстер-клас з вишивки.
- майстер-клас з мистецтва кунгфу на свіжому повітрі від відомого
тренера Володимира Лосіка.
- презентація детективного роману Ксенії Циганчук «Кривавими слідами
- «Мої права. Мої обов’язки» - правопросвітницька гра у форматі
імпровізованого судового засідання проведена спеціалістами Рівненського
місцевого центру надання безоплатної первинної правової допомоги.
- відбулася церемонія нагородження переможців обласного літературного
конкурсу «Я – патріот». Він проходив в рамках «Програми діяльності бібліотек
для молоді з патріотичного виховання на 2016-2020 роки», ініційованої
Державною бібліотекою України для юнацтва та за підтримки обласного
управління культури РДА.
- презентація збірки «Зажурена ліра» Олександра Подвишенного,
молодого поета − громадського та політичного діяча.
- відбувся літературний квест «Магічний світ Гаррі Поттера».
- Майстер-клас для підлітків з інвалідністю «Готуємо подарунки
заздалегідь».
- Заняття Школи раннього розвитку «Мамине сонечко».
- Екскурсійний тиждень «Літо з книгою».
- Ігротека в бібліотеці «Гра розвиває, гра розважає».
- Історико-культурологічна година «Анексована спадщина»
(поширення культурної спадщини Кримського півострова).
Рівненська обласна бібліотека для дітей
05 червня - захід до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
«Добрі справи для природи», вікторина «Екологічна веселка», інтелектуальні
ігри «Можна – не можна» та «Як зберегти природу».
06 червня – бібліотека долучилася до проведення регіональних тренінгів для
вчителів початкових класів Нової української школи. Проведено тренінг
«Медіаграмотність – вимога часу».
07 червня – розпочалася програма літніх читань «Літо на книжковій галявині».
07 червня – літературне сафарі «Zоосвіт: парки і зоопарки».
ЦБС м. Рівне
01 червня – театралізоване шоу «У країні дитячих прав».
01 червня – бібліотечний кінозал «Мультляндія».
01 червня – поляна веселих витівок «Місце зустрічі – бібліотека».
01 червня – пізнавально-правова година «Знай свої права, дитино».
02 червня – Свято дитинства.

03 червня – гра-подорож «Країна Літляндія»; правознавча гра «Дітям – щасливе
дитинство»,
04 червня – книжковий марафон «Літо кличе до бібліотеки»; година розваг
«Почитаємо, пограємо, загадки розгадаємо».
05 червня – інтелектуальна розвага «Ростимо маленьких геніїв»; майстер-клас
«Щасливе дитинство моє».
06 червня – абетка безпеки «Літо під опікою»; майстер-клас «Декупаж на
пляшці»; казковий джампінг «Казкарі – чарівники».
09 червня – гра «Щасливий берег дитинства».
10 червня – конкурс «Спортивний ерудит».
11 червня – календар народознавчий «На зелені свята діти, закликають в гості
літо»; музичний фуршет «Музичні ігри на вулиці»; казкограй «Улюблені
казки».
12 червня – година читацького настрою «Планета читання»; літній вояж
«Книжкові вітаміни для вашої родини».
13 червня – бібліобалаганчик «Весела країна фантазерів і мрійників»; квест
«Вивчай історію рідного краю, весело»; вікторина «Ліс – наше багатство»;
аукціон «У світі речей».
17 червня – майстерня радості «Умілі руки, що творять дива».
18 червня – казковий вернісаж «Подорож у казку»; розваги «Ігровий марафон»;
розважальні ігри «Веселі старти».
19 червня – сторінка здоров’я «Щоб здоров’я міцне мати, слід щодня про нього
дбати»; бібліомікс «Багато в світі є чудес, все викликає інтерес».
20 червня – бібліоревю «На хвилях книжкового моря»; гра-подорож «Якось
влітку опівдні»; розважальна програма «Абонемент під відкритим небом на
вулиці читаючих дітей».
24 червня – тематична вікторина «Основа життя – мій закон основний».
25 червня – турнір знавців хороших манер «Абетка ввічливості». Безпечні ігри
«Зустріч із світлофором Моргайком». Патріотична гра-мандрівка «Найкраща
країна – моя Україна». ЖУРФІКС «Дзвін скликає друзів».
26 червня – вікторина «Правова валіза». Турнір ерудитів «Цікаве зі світу
науки». Лавочки-читалочки «Літо. Книга. Я та друзі».
27 червня – вулична акція «Міняю кульку на віршик».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
02 червня – до Дня захисту дітей у Соснівській міській бібліотеці
відкрилася зона спортивного інтелекту, де відбувся шашковий турнір.
4 червня – у публічно-шкільній бібліотекці с. Кам'янка відбулося родинне
свято «День народження в бібліотеці».
11 червня – майстер-клас з витинанки у Соснівській дитячій бібліотеці.
14 червня – акція «Літо по бібліотечному».

19 червня – на базі інтернет-центру районної бібліотеки пройшов
районний семінар бібліотечних працівників «Сучасна бібліотека: традиції та
інновації».
У Дубенському районі:
3 червня - «Мого дитинства барви веселкові» - розважальна програма до
Міжнародного дня захисту дітей.
5 червня - зустріч з відомими спортсменами Дубенщини –
багаторазовими чемпіонами Європи та світу, тренерами районної спортивної
школи
Віктором
Мушировським,
Василем
Осійчуком,
Віктором
Недашковським.
6 червня - підбито підсумки обласного літературного конкурсу «Я –
патріот!». Переможці отримали нагороди.
9 червня - учасники гуртка чеського товариства «Стромовка» змагалися
за звання кращого знавця чеської мови на конкурсі «Кращий знавець чеської
мови».
11 червня - на базі Дубенської ЦРБ пройшов онлайн семінар-практикум
для бібліотечних працівників громад «Організація і ведення електронних
каталогів».
19 червня - в рамках проекту «Інформаційна підтримка ЄС – бібліотекам
для дітей та юнацтва» Дубенська районна дитяча бібліотека отримала від
Представництва ЄС в Україні інформаційні матеріали про Європейський Союз
та взаємовідносини між Україною та ЄС. В дитячій бібліотеці створено
тематичний куточок.
У Дубровицькому районі:
26 червня – «Правовий оберіг держави», захід до Дня Конституції
України.
30 червня - День молоді в бібліотеці. У програмі: «Вечір молодого кіно»,
екскурсія історичним центром м. Дубровиці, настільні ігри, виставка робіт
молодих фотохудожників Дубровиччини.
У Рівненському районі:
16 червня – ювілейний концерт Зразкового духового оркестру
«Олександрія» з нагоди 50-річчя оркестру. Керівник і диригент – заслужений
працівник культури України Володимир Вакулін.
У Острозькому районі:
08 червня – «Як народжувалась середньовічна книга» - унікальний захід
підготувала Громадська організація «Симболон. Центр середньовічних та
ранньомодерних студій». У програмі дві лекції про технології створення та
оздоблення манускриптів від Людмили Ващук та Стефанії Демчук. Захід
відбувся у Музеї книги та друкарства міста Острог.

19 червня – відкриття літнього книжкового майданчика у Острозькій
центральній районній бібліотеці, що діятиме під девізом «Літо з книгою»
протягом літніх канікул.
У Сарненському районі:
До Дня захисту дітей, працівники культури смт.Степань для молодших
школярів та дошкільників провели розважально-ігрову програму «Я маю право
на любов і ласку». В публічній бібліотеці діти подивились лялькову виставу
«Друзі із біди визволять завжди», розгадували загадки. Біля БК «Мрія» провели
конкурс на кращий малюнок. Грали в рухливі ігри. Також для них була
проведена спортивна естафета, різноманітні конкурси та дитяча дискотека.
Після конкурсів та розваг, дітей пригостили солодощами та напоями.
В ПШБ с.Чемерне, до Міжнародного дня захисту дітей, проведена ігрова
програма «Хай яскраво сонце світить, хай живуть щасливо діти».
У ПШБ с.Глушиця – квест «Знайди ключі від дверей, що ведуть у літо».
3 червня в публічній бібліотеці с.Цепчевичі проведено засідання клубу за
інтересами «Книга і лялька» та гра-мандрівка «Права в моєму житті».
В рамках виконання «Програми діяльності бібліотек України для
юнацтва, молоді з патріотичного виховання на 2016 – 2020 рр.» Рівненською
обласною бібліотекою для молоді підведено підсумки обласного літературного
конкурсу «Я - патріот». Диплом та 1-е місце у номінації «Проза» отримала Жигула Крістіна Валентинівна, учениця 9-Б класу (Чабельська публічна
бібліотека).
6 червня, в Сарненській районній бібліотеці для дітей, відбулась
презентація літературного куточка «ЄС на книжковій полиці» в рамках проекту
«Інформаційна підтримка Європейський Союз – бібліотекам для дітей та
юнацтва в Україні». Читачів ознайомили з інформаційними матеріалами та
провели літню терасу «Відкрий для себе Європу».
6 червня, на базі Сарненської центральної районної бібліотеки, пройшов
онлайн семінар-практикум для бібліотечних працівників об’єднаних
територіальних громад.
9 червня, в публічній бібліотеці №1 м.Сарни, відбулось засідання клубу за
інтересами «Азалія», який зібрав однодумців на зустріч «Квітів чарівна краса».
12 червня, у Сарненській центральній районній бібліотеці, відбулися
підсумки проекту «Інтелектуальне село», який стартував завдяки ініціативі
депутата Рівненської обласної ради Ксенії Павловської, з метою відродження
інтересу до бібліотек у сільській місцевості. Цьогоріч від Сарненського району
прийняли участь дев’ять публічно-шкільних бібліотек.
13 червня, на базі закладів культури с.Бутейки та с.Велике Вербче,
проходив виїзний кущовий семінар-практикум «Сучасний сільський заклад
культури – краєзнавчий осередок громади». Участь у семінарі прийняли клубні
та бібліотечні працівники сіл с.Ясногірка, с. Корост, с.Цепцевичі, с.Федорівка,
с.Чудель, с. Костянтинівка, с.Одринки, с.Стрільськ, с.Тутовичі, с.Тріскині,
с.Мале Вербче.

14 червня - у Сарненській районної бібліотеці захід на тему: «Безпека
дитини влітку». Клуб любителів казки «Книга і лялька» представив лялькову
виставу про пожежну безпеку «Пригоди вогнехвостика».
У Рокитнівському районі:
04 червня в інтернет-центрі бібліотеки проведена Віртуальна подорож
«Європа очима українців. Бельгія».
11-20 червня у бібліотеці діяла пересувна виставка організована
Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору» під назвою «Нас вбивали,
бо ми – Українці», яка дає відповіді на ключові питання стосовно Голодомору –
геноциду української нації.
12-13 червня - проводився святковий майстер-клас «Листівка для тата з
любов’ю» (в рамках креатив майстерні «Biblio-Art майданчик»), з нагоди Дня
батька.
19 червня - відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Актуальні теми літа. Праця неповнолітніх: вимоги, гарантії,
пільги. Нещасні випадки під час роботи в колодязях, закритих ємкостях:
причини, ризики, вимоги безпеки».
21 червня - зустріч працівників бібліотек району з головним спеціалістом
Рокитнівського бюро правової допомоги Богданець Ігорем Борисовичем.
21 червня - вебінар із циклу «Твоє право» на тему «Гарантії соціального
захисту учасників бойових дій».
25 червня – відбувся семінар-практикум «Бібліотека – центр громади.
Сучасне бачення якісного обслуговування» для бібліотечних працівників
району.
25 червня - пізнавальна мандрівка для дітей «Подорож по Україні. Крим».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
01 червня – вишитий «Кобзар» рівнянки Олени Медведєвої отримав гранпрі міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи». У Києві
оголосили переможців 4-того конкурсу, який проводять на базі Національного
університету Шевченка з ініціативи послині миру, президентки міжнародної
ліги «Матері і сестри - молоді України» Галини Яблонської. Цьогоріч у ньому
взяли участь понад 1000 учасників із 29-ти країн світу.
01-02 червня – фотовиставка «СУШКА» від студентської ради
Національного університету водного господарства.
17 червня – на завершення вело Марафон Поліська Січ 2019 відбудеться
фестиваль Вогняна сова - 2019.
29 червня – кінофестиваль «Відкрита ніч» у Рівному.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

