Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 7
2019 р.
Загальні питання
7, 14, 21, 28 липня – концертно-розважальні заходи у рамках мистецького
фесту «Рівне. Літо. Музика».
6-7 липня в селі Буща, Здолбунівського району пройшов обласний
відкритий етно-еко фестиваль «Буща папороть».
12-14 липня – Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Зелене купало в
літо упало» м.Корець
14 липня з 12:00 до 19:00 – Свято вулиці Поштової (м. Рівне). Знайомство з
історією міста та вулиці Поштової, творчістю народних майстрів та митців
Рівного. В програмі: виступи творчих рівнян, концерт любителів, майстер
класи, лотерея, конкурс «Мій капелюшок», танці в стилі ретро, ретро кав’ярня,
а також різноманітні смаколики та сувеніри.
13 липня Історико-культурний фестиваль «Погорина. Урочище Чадорож-2019».
Локація: острів на березі Горині в селі Хотин Рівненського р-н. Вперше до
Хотина з’їхалися фахівці військово-історичної реконструкції з усієї України,
що створили відповідну атмосферу фестивалю та дозволили перенестися в часи
Київської Русі. На фестивалі можна було: спробувати гончарство, різьбу,
ткацтво, ковальство та інші ремесла тих часів; роздивитеся ближче побут та
речі жителів городищ; побути в образі воїна з мечем та щитом; взяти участь в
театралізованих екскурсіях; танцювати та співати під гурт «Бурдони Черна»
(м.Чернівці); та ще багато цікавого.
26-29 липня – Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний
фестиваль «Біле озеро». У програмі: Євген Коваленко, Народний артист
України; молодіжний шоу-балет Тетяни Налбатової та лауреати і дипломанти
Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів та фестивалів.
28 липня – етнофестиваль «Новомалинська Любава 2019» у с. Новомалин,
Острозького району.
Театрально концертне життя
КЗ «Міський Будинок культури»
12 липня – відбулась третя всеукраїнська конференція «Практика
впровадження ощадливого виробництва». Цьогоріч захід був присвячений
використанню простих та доступних для самостійного впровадження
інструментів – daily kaizen, ранкові наради, gemba walking, інструментам
вирішення проблем, A3, системі ідей, Skills Matrix.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей

9 липня – в приміщенні Літературного музею Уласа Самчука відбувся
захід – «Вшанування пам’яті нашого видатного земляка – Уласа Самчука», з
нагоди 32-ї річниці з дня відходу у вічність письменника.
11 липня – відкриття виставки «Ми всі такі різні», присвяченій творчості
рівненських художників Віри Герасимчук, Людмили Яремчук, Зої
Ємельяненко, Сергія Гречанюка. На виставці представлено понад 50 творчих
робіт митців (олійний живопис, графіка, акварелі).
25 липня – відбулося відкриття виставки фотопанно «Еволюція: маски
регіону Торресової протоки». Виставка, організована Національним музеєм
Австралії у партнерстві з культурним центром Gab Titui та Міністерством
закордонних справ та торгівлі (DFAT), демонструє мистецтво корінних народів
Австралії.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 липня - в рамках циклу заходів «Невипадкові зустрічі» відбулася
зустріч із відомою художницею, переселенкою з Луганська Яною Униченко.
3 липня - вебінар із циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця» на
тему: «Все про електронні рецепти та «доступні ліки».
3-5 липня - професійний візит до м. Холм (Республіка Польща) з метою
вивчення діяльності міських, сільських бібліотек у напрямку проектного
менеджменту, впровадження інноваційних послуг, промоції книги і читання,
створення цифрової бібліотеки, а також організації бібліотечного середовища
та роботи з різними групами.
8 липня – за участі представників Рівненського місцевого центру з
надання безоплатної правової допомоги Олександра Бикова, а також волонтерів
системи БПД Тараса Лазарчука та Віктора Підгрушного проведено для читачів
книгозбірні тренінг «Місто проти корупції».
9 липня - тематична зустріч «Лялька-мотанка – оберіг: історія та традиції
виготовлення».
10 липня - на запрошення ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти РОІППО працівники бібліотеки провели виїзний захід до літнього
табору «Фенікс» для дітей з особливими потребами. Дітям показали лялькову
виставу «Звірятка лікують книгу».
11 липня - пізнавальне досьє про короля поп-музики Майкла Джексона.
11 липня - для дітей та підлітків відбувся захід «Magic Kingdom Tour».
Присутні почули історію виникнення казкової країни Діснейленд, де
проживають герої мультфільмів легендарного Уолта Діснея.
14 липня - презентація книги члена Національної спілки письменників
України Миколи Руцького «Ми у вічі сміялися смерті».
Книга розповідає про боротьбу Організації Українських Націоналістів та
Української Повстанської Армії у 1930-1950 роках проти польсько-

шовіністичних, німецько-нацистських та московсько-більшовицьких окупантів
на території південної Волині та участь родини автора у визвольних змаганнях
за Українську державу.
15 липня – заняття з казкотерапії для дітей віком 7-10 років: голосні
читання та лялькову виставу за казкою «Як звірі лікували Книжку».
15 липня - арт-терапевтичні заняття із психологом для дітей з особливими
потребами. Заняття передбачають розвиток комунікативних, пізнавальних
навичок, творчого потенціалу дитини, де використовуватимуться різноманітні
напрями арт-терапії на основі малювання, роботи з пластиліном, аплікацій,
занять з піском, релаксаційних вправ.
16 липня – дискусійний захід для дітей, що відвідують літню Академію
Ноела Хірманса «Дружба – це…»
17 липня - вебінар «Юридичні аспекти діяльності ОСББ».
17 липня - майстер-клас з художнього ткацтва по виготовленню серветки
за участі майстра декоративно-прикладного мистецтва, ткалі, старшого
викладача кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
РДГУ Ірини Локшук.
18 липня – майстер-клас «Малюнок з пластиліну», який провела
художниця, викладач Рівненської дитячої художньої школи ім. А. І.
Мартиненка Юлія Онишкевич.
22 липня – година запитань і відповідей для дітей «Я дитина і я маю
право», за участі представників Рівненського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Олександра Бикова і головного
територіального управління юстиції в Рівненській області Марії Лепехи.
23 липня – виставка ілюстрації Антона Філика «Рор Corn».
24 липня – ігровий тренінг з використанням настільних та інтерактивних
дидактичних та розважальних ігор англійською: Taboo, Carhy’s Cards, Scrabble,
Activity та ін.
24 липня – презентація фотовиставки від учасника подій Чорнобильської
трагедії Олександра Харвата (Україна), Нати Звіададзе (Грузія), Антоніо
Арагон Ренунціо (Іспанія) «Чорнобиль, чорна биль, чорний біль».
25 липня – публічна лекція «Ренесанс – епоха Леонардо да Вінчі», яку
провела мистецтвознавець Наталія Кушнірук. До 500-річчя Леонардо да Вінчі.
28 липня – арт-пікнік «Творча карамель» у міському парку. У програмі:
дозвілля, спілкування, літературні новинки, задушевна пісня.
28 липня - воркшоп «Колаж та ілюстрація» провела рівненська
художниця Олександра Промська.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
У липні:
- презентація книги Чеслава Хитрого «Нащадки з Чехії біля могил своїх
рідних», члена Національної спілки краєзнавців, Національної спілки

журналістів України, володаря звання «Заслужений для культури Польщі». Він
перший на Рівненщині дослідив чеські могили, зробив описи надгробків у
Рівному та багатьох селах, де проживали чехи, сфотографував їх і склав
переліки.
– літературно-художній вечір «Ой на Івана, ой на Купала!».
- майстер-клас «Соломинки для коктейлю».
- презентація книги Назарія Очеретовича «Дай мені Шанс!», яка вийшла у
видавництві «Волинські обереги» у 2019 році. До першої поетичної збірки
автора увійшли кращі вірші, написані останніми роками.
- гра-вікторина «Мандрівка Європою». Гра містила різноманітні завдання з
історії, географії, економіки, політики і культури різних держав. Учасники
встановлювали співвідношення прапор-країна, відгадували столиці, пам’ятки
культури та визначні місця, згадували письменників та їх твори,
розмірковували про важливість об’єднання в ЄС.
- майстер-клас з орігамі «Дивовижні комахи».
- майстер-клас по приготуванню коктейлів «Цей дивовижний світ напоїв».
- за ініціативи представників ВГО «Інститут Республіка» та Всеукраїнської
ініціативи «Активна Громада» відбулося засідання на тему «Прозорі вибори: як
активні громадяни можуть впливати і слідкувати за дотриманням законів».
- серія засідань-зустрічей Клубу «Активна Громада» на тему «Читаємо
програми партій». Регіональні координатори ВГО Інститут «Республіка»
проаналізували програми політичних партій, котрі обиратимуться до Верховної
Ради IX скликання на дострокових парламентських виборах-2019.
- солодкий майстер-клас по розпису пряників.
- майстер-клас «Фрукти». Діти створювали аплікації з кольорового паперу.
- Адвайзер ««Відчуй себе поліцейським» (за участі патрульної поліції м. Рівне)
- - майстер-клас «Декупаж скриньки».
- патріотична година «Степан Бандера: людина і міф».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
16 липня - інтернет-година «Мишка замість пензля». Діти змогли удосконалити
свої знання комп’ютерної програми Microsoft Paint, пригадати інструменти для
створення зображень, навчитись додавати до нього фігури та тексти. Темою для
творчих робіт стала ювілейна дата прийняття Декларації про державний
суверенітет України, яка відзначається 16 липня.
ЦБС м. Рівне
01 липня – пізнавальна гра-мандрівка «Стежина у світ природи».
02 липня: – кулінарне шоу «Бібліокухар», мультперегляд «З казкової скрині»,
читацький батл «Читати – це круто».
03 липня: весела розвага «Ігри з пострибунчиком», година веселих витівок «Що
в імені твоїм?».
04 липня: – канікули в бібліотеці «Зроби собі цікаво», творча насолода «Умілі
руки», «Бібліотека – відкритий простір».

07 липня – народознавча година «Ой плету, плету віночок, водою пускаю».
09 липня – розвага пізнавальна «Інтелектуальний майданчик», вікторини та
загадки «Загадкова країна Мультляндія», пухнасті читання «Для малят про
звірят».
10 липня – книжковий дайвінг «Я з книгою відкриваю Всесвіт».
15 липня – інтелектуально-творчий конкурс «Непекельна кухня».
16 липня – година слави «Алло, ми шукаємо таланти», історичний гід «Як ми
знаємо Україну», колаж дитячої творчості «Творимо разом».
17 липня – гра-конкурс «Торбинка цікавинок про домашніх тваринок»,
читацьке рандеву «Опції драйвового літа».
18 липня – конкурси «Літо славна пора, любить літо дітвора», посиденьки на
галявині.
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
1 липня – в рамках проекту «Оптиміст срібного віку» Соснівська міська
бібліотека організувала зустріч з місцевими майстринями «Вишивана моя
Україно».
11 липня – на базі Березнівської центральної районної бібліотеки відбувся
Духовний сніданок, ініційований Березнівською районною державною
адміністрацією. Учасники заходу говорили про Нагірну проповідь Ісуса Христа
як основу морального кодексу християнина.
14 липня – в рамках проекту «Оптиміст срібного віку» Соснівська
бібліотека провела шаховий турнір «Інтелектуальна Соснівщина».
15 липня – в рамках проекту «Інформаційна підтримка ЄС - бібліотекам
для дітей та юнацтва України» та за сприяння громадської організації
«Молодіжна Альтернатива» в Березнівській районній дитячій бібліотеці
відкрито куточок Європейського Союзу «ЄС на книжковій полиці».
У Дубровицькому районі:
12 липня – за доброю традицією Дубровицького районного літературномистецького об’єднання «Журавлина» на базі Висоцької публічно-шкільної
бібліотеки відбулася літературна зустріч «На Петра до Петра», яка відбувається
з метою вшанування творчості, скарбів поетичного слова відомого поета,
байкаря, гумориста Петра Харитоновича Красюка в честь святих апостолів
Петра і Павла.
14 липня – «Дубровиці 1014» - святкування дня міста Дубровиці:
концерти, розваги, виставки декоративного мистецтва, спортивні ігри та
змагання.
У Сарненському районі:
3 липня – користувачі Сарненської ЦРБ прийняли участь у вебінарі із
циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця» на тему: «Все про електронні

рецепти та доступні ліки». Спікер вебінару: Валентина Опанасик - начальник,
інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров’я виконавчого
комітету Рівненської міської ради.
11 липня, на базі закладів культури с.Яринівка, с.Тріскині, с.Цепцевичі та
с.Тутовичі, відбувся черговий виїзний семінар-практикум «Зберігаючи традиції,
шукати нове: проведення масових заходів у бібліотеці».
17 липня – відеоконференції із циклу «Твоє право» на тему: «Юридичні
аспекти діяльності ОСББ»,
Спікерами вебінару були: адвокат, що співпрацює з Рівненським
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Шендера Олена Миколаївна, модератор Рівненського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги Биков Олександр
Володимирович.
28 липня – до Дня хрещення Київської Русі – України – огляд літератури
«Віхи історії».
У Рокитнівському районі:
12 липня – проведено інформаційне ознайомлення з книгою «Анексія:
Острів Крим. Хроніки «гібридної війни»», автор Тарас Березовець.
12 липня – Віртуальна подорож «Європа очима українців. Італія».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
17 липня – майстер-клас «Як знайти спільну мову зі своїм підлітком». Тренер:
Диана Савенко – психолог, член спілки психотерапевтів Рівненської області,
розробник, куратор, тренер курсу «Психологія успіху» в Savvy Nation, тренер
групової роботи, тренер раннього розвитку дітей, старший викладач та керівник
Центру практичної психології РІ Університету «Україна».
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

