Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 9
2019 р.
Загальні питання
8 вересня – відзначення 505-ої річниці битви під Оршею: урочисте
відкриття меморіальної дошки князю Костянтину Острозькому, святковий
концерт, показ фільму «Нам є чим пишатися – перемога під Оршею».
8 вересня – святкування Дня Басового Кута. У програмі свята - кращі
колективи та солісти Рівного.
8 вересня – фестиваль родинної творчості «І творчістю хата багата» у
Березному. Творчі родини будуть змагатися у п’яти конкурсах:
«Представлення», «Люби і знай свій рідний край», «Танцювальний», «Смуга
перешкод», «Рукотворна краса». Такий фестиваль влаштовують раз у три роки.
8 вересня – у Вараші відкриється обласний фестиваль народної творчості
та побуту «Барви Надстир`я». На святі присутні могли переглянути виступи
аматорських колективів та завітати на виставку майстрів декоративноприкладного мистецтва. В експозиції широко представлено гончарні, керамічні,
мереживні та плетені вироби, художню вишивку, вироби з рослинних
матеріалів.
8 вересня у Дубно відбулося фольклорне свято «З народної криниці». У
програмі - виступи аматорських колективів та запрошених гостей. Кожен
охочий міг спробувати власні сили в козацьких забавах або майстер-класах з
гончарства та ковальства. Також громади змагалися в номінаціях «Кращий
коровай», «Краща виставка сільської ради та громади», «Шедеври української
кухні», «Краща колона». На гостей свята чекала насичена концертна програма
зразкових та народних колективів району та запрошених гостей свята, цікаві
виставки, майстер-класи народних умільців.
13 вересня у селі Красосілля, що на Гощанщині, розпочався
Всеукраїнський фестиваль народної творчості, історії та побуту
«Красносільські вітряки».
Поринути в атмосферу традиційного українського свята та отримати
незабутні враження можна було упродовж двох днів. Для гостей та учасників
свята була представлена виставка оберегів, кожний з яких представляє сільську
раду.
21вересня – відкриття Міжнародного етно-екофестивалю «Колодар». У
програмі фестивалю: сплав на човнах річкою Горинь; виступи фольклорних
колективів та українських гуртів; робота фестивальних локацій: українська
традиційна кухня; ярмарка-продаж еко-товарів та крафтових виробів; майстеркласи з традиційних ремесел; виставка тварин; виставка квітів; катання на
конях та ін.
21 вересня за підтримки Українського культурного фонду відбувся
історико-культурний фестиваль «Погоринські міста. Гоща». Де були створені
реконструкції часів Київської Русі. До Гощі з`їхалися фахівці військово-

історичної реконструкції з усієї України, що створило відповідну атмосферу
фестивалю.
29 вересня – в рамках святкування Дня туризму в с. Лютинськ
Дубровицького району відбувся районний туристично-кулінарний фестивальконкурс «Дубова ложка – 2019».
29 вересня - відбувся перший на Ріненщині еко-фестиваль українських
письменників-бардів під відкритим небом «Бурштинові рими» у с. Остки
Рокитнівського району.
Театрально концертне життя
КЗ «Міський Будинок культури»
З 2 по 6 вересня виставка світлин 8-го Кубку Рівного з фотомистецтва «Я
люблю своє місто, я люблю свій край».
З 2 по 6 вересня діє виставка світлин бійців Рівненщини, полеглих
захищаючи незалежність та суверенітет Української держави.
7 вересня – літературний вечір, присвячений творчості польських
письменників.
8 вересня - конкурс краси і талантів «Перлинка та Перлина Рівного-2019».
«Перлиною Рівного» стала педагог-хореограф зразкового ансамблю сучасного
танцю «Етика»
12 вересня – відкриття виставки живопису рівненської художниці і
музеєзнавця віри Герасимчук '»Віра Герасимчук: художник і вчитель».
27 вересня - пройшов Саміт високоефективних організацій. Захід був
орієнтований на власників малого та середнього бізнесу, управлінців, які
хочуть зрозуміти сучасні підходи до побудови високоефективних команд та
організацій. Подія організована Центром інформаційної підтримки бізнесу
(ЦІПБ) м.Рівне, заснованим на базі компанії Smart People за підтримки ЄБРР у
рамках ініціативи ЄС «EU4Business».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
1 вересня – концертна програма зразкової студії музично-естетичного
виховання «Ладоньки».
10 вересня - тренінг для івенторів у Рівному.
11 вересня – перегляд документального фільму Анастасії Максимчук під
час тижня гуманності та всеукраїнського маршу за права тварин.
19 вересня – гумористична програма «SMILE SHOW».
25 вересня - українська осінь у стилі кантрі. «Texas Country Boys» та
Майкл Готт з благодійним концертним туром у рівному.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
29 вересня – відкриття театрального сезону. Вистава «Маруся Чурай».

Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
8 вересня - круглий стіл про 505 річницю перемоги над московитами під
Оршею.
10 вересня - відкриття виставки «Емігранти з чужої волі» (до 75-річчя від
початку депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини).
18 вересня - відбулося відкриття виставки «Творчі миттєвості Георгія
Косміаді». На виставці представлені художні роботи Г. П. Косміаді різних
періодів та роботи його учнів початку ХХ ст.
26 вересня - перегляд фільму «Йосип Пацула. Вибраний із тисячки»
27 вересня в приміщенні Літературного музею Уласа Самчука відбулася
презентація книги «Чесний Хрест» рівненської письменниці Іванни Голуб.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
3 вересня – виховний захід «Держава славна - Україна» з нагоди Дня
Знань.
3 вересня - відбулася чергова зустріч членів міського осередку
Товариства німців «Відергебурт», яку вони присвятили обговоренню страшної
події в житті німців – 78-мій річниці їхньої департації з європейської частини
СРСР, зокрема і з України, до Західного Сибіру та Казахстану.
5 вересня - вебінар «Оренда землі». Спікери вебінару Дремлюга Юрій –
адвокат та Биков Олександр – головний спеціаліст Рівненського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
9 вересня – відкриття персональної виставки графіки Олександри
Промської, рівненської ілюстраторки.
15 вересня – концерт-лекція «Рівняни співають», за участі заслуженого
працівника культури України, артистки і педагога Галини Швидків та її учнів.
16 вересня - літературний портрет «Геній масштабу да Вінчі»,
присвячений 125-й річниці від дня народження Олександра Довженка,
художника, письменника, кіномитця.
17 та 19 вересня відбувалися Шекспірівські читання мовою оригіналу,
приурочені до дня народження Джульєтти – однієї з найвідоміших
літературних персонажів світу, героїні п`єси Вільяма Шекспіра «Ромео і
Джульєтта».
17 вересня - презентація виставки «Історичні екскурси в урочище Шанків
Яр» – унікальної археологічної пам'ятки Демидівського району. Це
багатошарове поселення в околицях села Хрінники. Воно є особливим, адже

найбільш ранні знахідки тут датуються IV тис. до н. е. (мідний вік), а заключні
етапи заселення – середньовіччям.
18 вересня - вебінар із циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця»
на тему «Навчальний рік - без травматизму: дотримання вимог законодавчих і
нормативно-правових актів з питань охорони праці закладами освіти» відбувся
за участю Володимира Ситника - фахівця Управління Держпраці у Рівненській
області, начальника відділу нагляду в АПК та СКС.
18 вересня - літературна година, присвячена 103-й річниці від дня
народження британського письменника Роальда Дала.
18 вересня – «П’ять кроків до навчання у США» - в рамках English Club
відбулася зустріч з представником «EducationUSA» Nellie Petlick щодо
можливості вступу до вузів США та правильного оформлення супроводжуючих
документів.
19 вересня - літературно-музична композиція «Солов’їний вінок
України», присвячена 147-й річниці від дня народження видатної оперної
співачки з світовим іменем Соломії Крушельницької.
19 вересня у Львівській обласній бібліотеці для дітей відбулася
дискусійна платформа «Соціальна інклюзія та бібліотека». З презентацією
«Вистава в бібліотеці: адаптація для людей з порушеннями слуху та зору»
виступив Петро Поліщук – бібліотекар, тренера-консультанта інтернет-центру
«Окуляр» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
22 вересня – розпочався цикл лекцій на тему: «Новозавітне обґрунтування
служіння жінки в сучасній церкві». Лекції проводить Руслан Ющук, викладач
біблеїстики.
23 вересня – «Стівен Кінг: видатний містик чи дешева пошлість?» літературний дискусійний майданчик.
24 вересня - літературний вечір, присвячений 210-й річниці польськоукраїнського поета Юліуша Словацького – «Юліуш Словацький: з любов’ю до
України».
25 вересня – «Літературні обрії Пантелеймона Куліша» - літературнохудожній вечір до 200-річчя від дня народження письменника.
26 вересня - літературна година за творчістю Оноре де Бальзака. Присутні
прослухали про історію кохання і роман в листах довжиною в 17 років Бальзака
і польської аристократки Евеліни Ганської.
27 вересня - семінар керівників творчих об’єднань закладів позашкільної
освіти Рівненського обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді з орігамі за темою: «Формування естетичних орієнтирів вихованців».
29 вересня - літературний батл «Читання в тренді».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
9 вересня у Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбувся перший у
Рівному показ документального історичного фільму «Рубіж. Грубешівська
операція» (2019). Стрічка створена компанією «АС «УМ-ГРУП»» за підтримки
Державного агентства України з питань кіно. Режисер – Олеся Моргунець-

Ісаєнко, автор сценарію – Тарас Лазер. Стрічка розповідає про спільну боротьбу
українських та польських повстанців проти радянських комуністів під час та
після Другої світової війни.
10 вересня - Влад Якушев, львівський журналіст та боєць АТО,
презентував свої книги «Карателі» (2018) та «Сірі археологи» (у співавторстві із
Андрієм Лотоцьким, 2019).
11-13 вересня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені О.
Гончара відбувся проєкт «Пізнай Полтавщину та її бібліотеки». Події у рамках
цього проєкту відвідали і працівники Рівненської обласної бібліотеки для
молоді,
12-13 вересня - з нагоди 165-річчя від дня народження Марії
Заньковецької, видатної української театральної діячки були проведені
тематичні театрознавчі години для молоді.
18 вересня до 250-річчя від дня народження видатного українського
письменника Івана Котляревського відбувся гурман-вечір за поемою «Енеїда»
присвячений національній українській кухні. Учасникам заходу вдалося не
лише послухати про «всякі різні витрибеньки», цитуючи класика, але і
покуштувати українські страви. А також взяти участь у майстеркласі з
приготування особливих вареників та вікторині, побути риторами та
повправлятися у майстерності читання Котляревського на публіку.
19 вересня – «(Не) дитяча жорстокість» - тематична зустріч присвячена
булінгу за участі головного спеціаліста відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Олександра Бикова та головного спеціаліста відділу
організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її
надавачами Юрія Висоцького.
20 вересня – майстер-клас «Осінній вернісаж». за участі людей з
інвалідністю.
21 вересня - з нагоди 1040-річчя від народження великого князя Київської
Русі Ярослава Мудрого відбувся історичний віраж «За золотою брамою віків».
26 вересня у Рівненській обласній молодіжній бібліотеці відбувся захист
проєктів внутрішньобібліотечного конкурсу «Креативні та перспективні».
Метою конкурсу було стимулювати бібліотечних працівників до розвитку,
креативного і сучасного підходу у своїй роботі, здорової конкуренції та
реклами бібліотеки.
27 вересня – майстерклас для людей з інвалідністю «Фантазії на тему
овочів та фруктів».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
2 вересня - До Дня знань - заходи патріотичного спрямування.
12 вересня - З нагоди відзначення Міжнародного дня грамотності
відбулася літературно-пізнавальна година «Грамоті вчиться – завжди
пригодиться».
18 вересня - До Міжнародного дня миру відбулася година патріотичного
виховання «Як стане мир на цілім світі, то будуть щасливі дорослі і діти».

19 вересня - у клубі цікавих зустрічей «Дотик» відбулася зустріч «Поезія
в моєму серці» з рівненською дитячою поетесою Вірою Правоторовою.
23 вересня - пізнавальна гра «Зелена аптека від нас не далеко», в рамках
програми «Через маленьку книгу – у великий світ».
23-24 вересня - тренінг з медіаграмотності для педагогів в межах
багаторічної співпраці школи з бібліотекою. Тренінг присвячений питанням
журналістських стандартів, об’єктивності медіа, фейкам та способам їхнього
розпізнавання.
30 вересня - літературна подорож «Храм скарбів нетлінних» з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек.
ЦБС м. Рівне
1 вересня - заключний захід «Бібліотеки під відкритим небом» під назвою
палітра вражень «Прощавай, літо! Прощавай, «Бібліотека open air!».
15 вересня - до Дня українського кіно - відкритий мікрофон «13 фактів
про українське кіно».
16 вересня - народознавча година «Чим багата українська хата».
17 вересня - година корисних порад «Хліб – усьому голова».
18 вересня – творча зустріч з рівненським письменником, гумористом,
сатириком, журналістом Юрієм Березою.
22 вересня - кіноперегляд фільму «За вітром» (2018, реж. Беттіна Оберлі).
Показ стрічки відбувся в рамках фестивалю «Тиждень швейцарського кіно» за
сприяння Arthouse Traffic та Посольства Швейцарії в Україні.
23 вересня - вечір задушевної розмови «Бібліотечна осінь». Тема розмови:
чи любите Ви подорожувати?
24 вересня – година спілкування з лікарем Олегом Колосом.
24 вересня - відбулася зустріч з сучасною українською поеткою з м.
Харків – Марією Козиренко. Письменниця презентувала свою нову збірку
поезій «Відкривати тут».
24 вересня - літературна гра «Унікальний і дивовижний книжковий світ».
Літературна гра проводилася у кілька етапів: «Впізнай героя», «Ти одержав
телеграму. Хто її автор?», «Відгадай, до яких творів ці ілюстрації?».
25 вересня - відбувся конкурс професійної майстерності – 2019
«Презентуємо себе – презентуємо бібліотеку» між працівниками Рівненської
централізованої бібліотечної системи.
29 вересня - виставка робіт ручної роботи «Таланти наших читачів», до
Всеукраїнського дня бібліотек.
29 вересня - до Всеукраїнського дня бібліотек - флешмоб «У день
бібліотек – читай у бібліотеці».
30 вересня – Зустріч за чашкою чаю з Євгеном Шморгуном, рівненським
письменником. Презентація книги «Громове дерево», присвяченої 100-річчю
Української Народної Республіки.

30 вересня - бібліотечні посиденьки «Свято хравителів мудрості»,
присвячені Всеукраїнському дню бібліотек.
У бібліотеках регіону:
У Гощанському районі:
8 вересня у смт Гоща проходила Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція «Гоща та її округа в історії і культурі Волині». Науковці з
Рівненського обласного краєзнавчого музею були активними її учасниками.
Теми їх доповідей розкривали питання археології, народного одягу, історії ХІХ
ст., повстанського руху та діяльність видатних постатей Гощанщини. За
матеріалами конференції планується видання збірника.
У Березнівському районі:
3 вересня – нагородження переможців щорічного конкурсу «Найкращий
читач літа – 2019».
3 вересня - з метою прищеплення любові до книги, поглиблення знань
дітей про казку, виховання інтересу до усної творчості організована літературна
гра «Відгадай героя» на знання дитячої літератури.
4 вересня - зустріч постійних читайликів. Юні читачі активно прийняли
участь у вікторині «Впізнай з якої казки?», грали у розвивальні ігри, складали
пазли.
5 вересня - відбулося засідання «круглого столу» з нагоди 30-ї річниці
створення громадсько-політичної організації «Народний Рух України за
перебудову».
6 вересня - відбулася презентація книги Алли Куц «Життя, політика та
влада». Книга-сповідь насичена деталями, іменами людей, подієвими фактами
не тільки поліського містечка Березне, а й усієї нашої Вітчизни.
9 вересня - з нагоди 125-ї річниці з дня народження українського
письменника, кінорежисера, кінодраматурга, художника, Олександра
Петровича Довженка проведено книжковий лабіринт «Я все життя збираю
людські долі».
10 вересня - відбувся Духовний сніданок, ініційований Березнівською
районною державною адміністрацією. На Духовному ранку присутні читали
притчі з Нового заповіту, розмірковували над важливістю Слова Божого в
житті кожної людини.
18 вересня - до Міжнародного дня миру - флешмоб «Ми за мир».
26 вересня – тематична зустріч «Булінг - зло, що не має права на
існування». Розмову вели: головний спеціаліст бюро Березнівської правової
допомоги Василь Тимощук, спеціалісти Районного центру у справах сім'ї, дітей
та молоді Зайко Олена та Ціпан Галина.
У Сарненському районі:

4 вересня - відбувся семінар бібліотечних працівників по підготовці
бібліотечних установ до роботи в осінньо-зимовий період.
13 вересня - презентація нової книги рівненського письменника Максима
Кідрука «Доки світло не згасне назавжди».
26 вересня – у клубі «Кіноман» переглядали танцювальний екшин
українських режисерів Олександра Березаня та Микити Булгакова «Давай
танцюй».
У Рокитнівському районі:
4 вересня - «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України».
відкриття пересувної інформаційно-просвітницької виставки.
12 вересня - за підсумками обласного конкурсу-огляду сільських
бібліотек Рівненської області «Краща сільська бібліотека», який ініціювала
Громадська організація «Рівненське обласне відділення Української
бібліотечної асоціації». Переможцем конкурсу-огляду «Краща сільська
бібліотека» стала: - Бібліотека-філія смт. Томашгород Рокитнівського району,
завідуюча Куришко Ірина Юріївна.
25 вересня - вело-мандрівка «Стиль життя: подорожі, мандрівки,
активний відпочинок», до дня туризму.
26 вересня – біографічні читання - Іван Дзюба «Чорний романтик Сергій
Жадан».
29 вересня - відбувся перший на Ріненщині еко-фестиваль українських
письменників-бардів під відкритим небом «Бурштинові рими». В рамках
фестивалю бібліо-майстрині провели для гостей свята майстер клас «Мішечок
хорошого настрою».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
15 вересня - картопляне свято у Рівненському зоопарку.
З 17 по 22 вересня у Чернівцях пройшов XVI-й Ювілейний Фестиваль
сучасної пісні та популярної музики «Червона рута–2019». Взяв у ньому участь
і колектив з Рівного – фольклорне тріо «Ярина». Серед 35-ти солістів і
колективів у жанрі «Український автентичний фольклор» колектив (Аміна
Данилюк, Мар’яна Мазур та керівник Раїса Цапун) виборов І місце за
напрямком «Дуети, тріо, квартети».
24 вересня - півфінал Західної Ліги Сміху.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

