Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 10
2019 р.
Загальні питання
2-14 жовтня – Міжнародний фестиваль ЛіраФест-2019. Рівне-Луцьк.
14 жовтня – обласний фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!» в
урочищі Гутвин Костопільського району.
14 жовтня – уже вп’яте відбулося свято вулиць Миколи Коперника та
Петра Могили. До організації свята долучаються працівники Рівненського
краєзнавчого музею, творчі колективи, майстри народної творчості.
14 жовтня до дня Покрови Божої матері та до Дня захисника України у
Рівному:
- півмарафонський забіг «Pokrova Half Marathon 2019».
- фестиваль козацьких бойових мистецтв «Покровський вітер»,
організований козацьким табором «Гайдамаки»
- мотиваційна дискусія «Я - ветеран\Я – ветеранка» за участю учасників
бойових дій на Сході, їх дружин та дітей.
- концерт кобзарів і лірників з Польщі та Білорусі. Вони продемонструють
майстер-класи народних танців у супроводі традиційних інструментів та
ліри.
- святковий концерт, спортивні змагання та ярмарки у міському парку.
- інстальовану виставку «Відкрийте нам свої серця», яка присвячена 77-ій
річниці утворення УПА.
20-23 жовтня – четвертий Рівненський міжнародний кінофестиваль
«Місто мрії».
24 жовтня відбувся регіональний етап Всеукраїнського фестивалю
творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя».
Учасники змагалися у вокальному та хореографічному жанрах, театральному,
образотворчому та декоративно-прикладному мистецтвах, інструментальному
виконанні, авторській поезії.
27 жовтня – у Дубні відбувся обласний фестиваль сільських колективів
аматорської творчості «Таланти твої, Рівненщино».
28 жовтня – 75-а річниця визволення України від нацистських
загарбників. Проведення мітингу пам’яті на військовому меморіалі кладовища
«Дубенське» Алея Героїв.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія

1 жовтня - відкриття ювілейного 80-го концертного сезону! В програмі на
Майдані Музики: дефіле духового оркестру; вогняне шоу; піротехнічні
спецефекти; конфеті; виставка музичних живих скульптур; червона доріжка;
урочисте представлення артистів філармонії; ексклюзивний лімузин.
Концертна програма симфонічного оркестру та артистів філармонії в залі
камерної та органної музики.
13 жовтня - З циклу дитячий музично-розважальна програма «Любов у
кожному сердечку».
15 жовтня – «Екзотичні танці, магія та пристрасть». За участі:
академічного камерного оркестру філармонії. Диригент Раміро Аріста.
27 жовтня – «Бах і сучасність». В концерті бере участь Олена Мацелю
(орган).
31 жовтня – «Viva la musica». За участі Заслуженої артистки України
Ірини Криворученко та симфонічного оркестру філармонії. Диригент Юрій
Скрипник.
КЗ «Міський Будинок культури»
02 жовтня - Вечір пам'яті Кузьми Скрябіна «А пам'ятаєш...». Його пісні на
сцені МБК виконували рівненські артисти: Анна Римчук, Андрій Леончик,
Катерина Качановська, Олексій Казанцев, гурти «Лісова пісня», «Marmelad»,
«Sarafan Band», «Після 9-ти» та інші, акомпонував оркестр «Наспів». Крім того,
виступив друг Андрія Кузьменка виконавець Лесик Сам.
08 жовтня – концертна програма «Легенди осені» за участі зразкового
ансамблю сучасного танцю «Етика», ансамблю сучасного танцю «X-Dance
Team».
10 жовтня – відкриття виставки «Правова допомога поруч» Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Рівненській області.
13 жовтня - 14-й Міжнародний Салон художньої фотографії
«Фотовернісаж на Покрову, 2019». Представлено світлини фотомайстрів з 31
країни світу.
14 жовтня - Заслужений ансамбль танцю України «Полісянка» великим
концертом відсвяткував 60-річний ювілей.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
6 жовтня - музично-поетична вистава «Пори року».
10 жовтня – відкриття театрального сезону виставою, за однойменною
п’єсою Рея Куні «Різдвяна історія або як знайти тата» народного молодіжного
театру.
11 жовтня – концерт християнського гурту «Набат».
29 жовтня – ювілейний концерт з нагоди 15-ї річниці від Дня створення
народного камерного оркестру «Бревіс».

31 жовтня – «Страшно смішне шоу» в рамках Першого рівненського
гумористичного проекту «Смайл шоу».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
1 жовтня - творча зустріч актриси театру Вікторії Клєщенко-Пилипчук.
8 жовтня - творча зустріч заслуженої артистки України Алли Луценко.
11 жовтня – святковий концерт для військовослужбовців військ
оперативного командування «Захід» з нагоди відзначення Дня захисника
України.
15 жовтня - творча зустріч заслуженої артистки України Галини Цьомик.
19 жовтня колектив Рівненського облмуздрамтеатр побував у польському
Забже, місті-партнері Рівного. Там у Новому Театрі з 12 по 20 жовтня проходив
ХІХ Фестиваль сучасної драматургії «Представлена реальність». Рівняни
виступали як запрошений колектив і презентували глядачам постепічну драму
«Старий Форд Ескорт темно-синій» за п’єсою сучасного німецького драматурга
Дірка Лауке.
30 жовтня - відбулося відкриття виставки «Театр. Відчуття. Асоціації».
Це спільний проект 80-річних ювілярів: Рівненського обласного академічного
музично-драматичного театру та Палацу дітей та молоді, м. Рівне. На виставці
представлені роботи вихованців та випускників Школи образотворчого
мистецтва Рівненського міського палацу дітей та молоді на театральну
тематику.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
2 жовтня відбувся захід по вшануванню пам’яті видатної землячки,
уродженки Рівненщини, відомої польської діячки руху за демократичну
Польщу у 1970-80рр. Анни Валентинович, яка загинула в катастрофі польського
президентського літака 10 квітня 2010 року поблизу Смоленська.
3 жовтня відбувся круглий стіл «Борис Григорович Возницький та Іоан
Георгій Пінзель», присвячений науковій діяльності уродженця Рівненщини,
довголітнього директора Львівської Національної галереї мистецтв, Героя
України Бориса Возницького на ниві відкриття, вивчення та популяризації
доробків одного з найвідоміших європейських скульпторів ХVІІІ століття.
3 жовтня в приміщенні Літературного музею Уласа Самчука відбулася
літературно-мистецький захід «Пантелеймон Куліш – ключова постать
українського національного відродження ХІХ-ХХ ст.», присвячений 200-річчю
від дня .українського письменника.
3 жовтня – відбулася прес-конференція, на якій були презентовані
результати досліджень Рівненської обласної археологічної експедиції на
території Гощанського городища у вересні 2019 року.

17 жовтня відбулося відкриття виставки «І лине музика для всіх…» (до
80-річчя Рівненської дитячої школи № 1 ім. М.В. Лисенка).
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
3 жовтня - відбулася зустріч з літніми людьми фахівців пенсійного фонду
України в Рівненській області, Рівненського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, Рівненського центру громадського
здоров’я.
6 жовтня - презентація книги рівненської письменниці Тетяни Глинчук
(Ващук) «За чашкою LATTE…».
7 жовтня - презентація збірника «Фантастичне Рівне: історії та оповіді».
До збірника увійшли твори переможців та учасників Всеукраїнського
літературного конкурсу «Фантастичне Рівне», присвячені місту, уривки з яких
продемонструвала театральна студія «ЛІТЕКО».
7 жовтня - працівники бібліотеки разом з представником Рівненського
місцевого центру з надання безкоштовної правової допомоги Олександром
Биковим провели тематичну годину: «Я – дитина України, які я маю права?»
9 жовтня - в Інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» в
рамках проекту «Мандрівна Галерея» відбулася презентація виставки
«Women.Equality.Politics» від Американського дому.
10 жовтня – «Права захисників та членів сімей загиблих у АТО».
Напередодні Дня Захисника України, в рамках проекту «Правовий простір»
пройшли юридичні консультації для учасників та членів сімей загиблих у АТО.
10 жовтня – творча зустріч з рівненською письменницю Іванною Голуб.
10 жовтня - з нагоди Дня захисника України у бібліотеці відбувся
патріотичний захід «Українці – нація героїв!».
16 жовтня відбулася зустріч з рівненськими авторами Тамарою Бацмай,
Євгенією Гембаровською, Тетяною Собецькою, Софією Шевчук. Тема зустрічі
«Світ дитячої книги».
16 жовтня – «Бути собою. Оскар Уайльд. Презентація творчості», до 165-ї
річниці від дня народження відомого англійського письменника.
16 жовтня - відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця». Мешканці Рівненщини дізналися про новації податкового
законодавства.
17 жовтня – «Виховуємо свідомих громадян» - тематична зустріч зі
спеціалістами Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Олександром Биковим та Юрієм Висоцьким.
17 жовтня - відбулася публічна лекція «Тема людей з інвалідністю у
світовій та українській літературах».
17 жовтня - відбувся національно-патріотичний захід «Спас»: мистецтво
козацького виховання».

21 жовтня - до 40-ої річниці від дня присудження Нобелівської премії
миру матері Терезі за діяльність в допомозі страждаючій людині у відділі
обслуговування документами іноземними мовами відбулась година спілкування
«Шляхом людяності та милосердя».
22 жовтня - відбулася презентація кращої книги Рівненщини 2019 року
«Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років» у номінації
«Краще історико-краєзнавче видання», доктора архітектури, професора
кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету
водного господарства та природокористування Ольги Леонідівни Михайлишин.
22 жовтня - урок творчості для дітей з освітніми проблемами «Цікаві
вправи з казко- та арт терапії».
22 жовтня – літературні читання для малюків «Вічний Вінні: історія
одного ведмедика», до 93-ї річниці з часу виходу в світ книжки Алана Мілна
«Нові пригоди Вінні-Пуха».
23 жовтня відеоконференція із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця» на тему «Безпека праці на автомобільному транспорті».
24 жовтня - вебінар із циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця».
Фахівці Управління Держпраці у Рівненській області Людмила Поліщук і
Олександр Іващук розповіли про безпеку праці на автотранспорті.
24 жовтня – захід для студентів «Академічна доброчесність це…»
24 жовтня на базі тренінгового центру РОУНБ відбувся семінарпрактикум, де бібліотечні працівники обговорювали питання удосконалення
якості електронних каталогів.
24 жовтня – «Народні свята та обряди». Віртуальна подорож карнавалами
та фестивалями Німеччини.
28 жовтня - семінарі-тренінгу «Безбар’єрне статеве виховання молоді з
інвалідністю».
28 жовтня – стартував арт-марафон Проекту Кешер «Окрилені рожевою
стрічкою», присвячений питанням профілактики раку молочної залози. В
центрі уваги – виставка фотопортретів Наталії Базилевої.
29 жовтня відбулася зустріч з керівництвом бібліотеки для обговорення
спільної діяльності у 2020 році. Участь у ній взяли: Наталія Дячук, Рівненська
територіальна первинна організація українського товариства сліпих (УТОС);
Ірина Матвійчук, Головне управління ДПС у Рівненській області; Олександр
Биков, Рівненський місцевий центр з надання БВПД; Лідія Сніжко, ГО
«Культурний центр»; Петро Поліщук, ВГО «Генерація успішної дії», Тетяна
Вакольчук, Головне управління ДПС ДПС У Рівненській області.
30 жовтня - тренінг «Електронні послуги для населення».
31 жовтня – відбулася презентацію книги «Жертовна відданість
мистецтву» (Упорядник Богдан Столярчук). Це книга про життєвий і творчий
шлях Григорія Микитовича Глотка – знаного рівненського педагога, диригента
і засновника оркестру народних інструментів

31 жовтня - відбулась презентація книги пам’яті кандидата педагогічних
наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки АПН України
Анатолія Миколайовича Фасолі «Окрилення ОЗОНом».
31 жовтня - гостем заходу з циклу «Невипадкові зустрічі» стала Анастасія
Антонюк. Настя є автором багатьох поетичних творів і сценаристом
театралізованих вистав. Вона – призер всеукраїнських і міжнародних
літературних, музичних конкурсів.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- Калейдоскоп відомих імен «Золота лихоманка кіногенія» (130-років від
дня народження Ч. Чапліна)
- «Ми маленькі художники осінніх пейзажів» - заняття у бібліотечній
школі раннього розвитку «Мамине сонечко».
- тематичний гарбузовий майстерклас для відвідувачів з інвалідністю:
(робили прикраси до свята осені).
- відбулася презентація збірки оповідань «Дорогою» (2019) рівненської
письменниці члена Національної Спілки письменників України Ірини Одерако.
- розвиваюче заняття школи раннього розвитку для дітей від 3 до 5 років
«Мамине сонечко» - «Казковий птах сонячного царства».
- історичний екскурс «Вони боролись, щоб ми перемогли» присвячений
90-річчю створення ОУН. На захід були запрошені молоді активні громадські
діячі − Олександр Подвишенний та Тарас Давидюк.
- відбувся майстерклас, де відвідувачі з інвалідністю виготовляли іменні
підвіски з фетру.
- народознавча година «Хранитель духовних скарбів» (до 80-річчя від дня
народження В. Скуратівського).
- Майстерклас патріотичних листівок для відвідувачів з інвалідністю.
- на занятті раннього розвитку «Мамине сонечко» майстерклас «Руда
осіння білочка». Білочок робили з фетру та шишок.
- з нагоди 90-ї річниці від створення ОУН відбувся історичний дайджест
«Їхня доля – це доля України» (присвячений ОУН). А гість заходу Тарас
Давидюк (учасник російсько-української війни, рівненський пластун та
головний редактор сайту «Горинь інфо») не лише зробив влучні доповнення
про історію ОУН, але і розповів про організацію «Пласт» (у тому числі
осередки Рівненщини).
- до Дня захисника України та Дня Українського проведено вечір
військової звитяги «Наша слава, слава України» та історичний екскурс
«Українське козацтво: відгомін віків».
- музичний вояж «Король вальсів на всі часи» (до 225-річчя від дня
народження Й. Штрауса).
- Майстерклас Salsa&Bachata від інструкторів Олега та Світлани Фещук,
керівників SalsaClubRivne.

Рівненська обласна бібліотека для дітей
9 жовтня - Цикл заходів, приурочених Дню захисника України, Дню
Українського козацтва та святові Покрови Пресвятої Богородиці, вдало поєднав
різноманітні цікаві форми бібліотечної роботи:
- літературно-ігрова година «Запорожців славне свято»;
- година патріотичного виховання «Крізь плин віків козацька слава лине»;
- лицарський турнір «Гей, ви козаченьки!», під час якого школярам
запропонували ігри, вікторини та цікаві змагання;
- патріотичний квест «Нащадки козацької слави».
23 жовтня – презентована мистецька візитівка «Казка про великого
художника Карла Брюллова».
31 жовтня - бібліотека долучилася до Всесвітнього тижня
медіаінформаційної грамотності, який відзначається щорічно за ініціативи
ЮНЕСКО. Серед заходів тижня, який цьогоріч тривав з 24 по 31 жовтня, було
проведено:
- заняття з медіаінформаційної грамотності на тему: «Періодичні видання:
друковані та електронні»;
- практичне заняття «LearningApps.org – сервіс для створення
інтерактивних вправ»;
- консультацію «Бібліотеки для дітей в сучасному медіаосвітньому
просторі».
ЦБС м. Рівне
2 жовтня - літературне знайомство з творчістю поета «Віршована молитва
Дмитра Павличка», до 90-річчя від дня народження українського письменника.
2 жовтня – літературно-мистецьке свято «Золота красуня – осінь
чарівниця».
4 жовтня - година спілкування «Тварини в народній міфології».
5 жовтня - поетична сторінка «Богдан – Ігор Антонич – шукач правдивого
слова».
4-5 жовтня - відбувався Всеукраїнський фестиваль для творчої молоді
«СУП – культура». Гості фестивалю з'їхались з різних куточків України: із
Дніпра, Чернігівщини, Волині та поет із Польщі.
5 жовтня - зустріч з дитячими письменницями: Еліною Заржицькою,
Тетяною Винник, Ольгою Рєпіною та Оленою Медведєвою в рамках
Всеукраїнського фестивалю для творчої молоді «СУП-культура».
7 жовтня - історична подорож-розповідь «Мудрість козацької доби».
7 жовтня - День турботи і милосердя «Повір у себе» для людей похилого
віку.
9 жовтня - виставка робіт вихованців підліткового клубу «Гроно»
(керівник Світлана Галганець) «Вітчизна, як мати, у світі одна», яка присвячена
до Покрови Пресвятої Богородиці.
9 жовтня - осіння розвага «Щедра осінь чарівниця».

9 жовтня - брейн-ринг «Богатирська наша сила».
10 жовтня – патріотична година «Лине слава козацька».
10 жовтня - слайд-вікторина «З козаків візьмемо приклад».
10 жовтня - гра-подорож «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра».
10 жовтня – конкурс-гра «Ану які ви козачатата» до Дня Покрови та Дня
українського козацтва.
10 жовтня - кіно-дайджест «Українська військова звитяга».
13 жовтня - відбулася козацька вікторина «Де козак, там і воля».
13 жовтня - відбулася презентація літературно-художнього альманаху
«Повстанська ватра» Випуск 1 у рамках проекту Тараса Більчука «Шляхами
наших перемог». Книга складається із двох частин – візуальної і текстової.
Візуальна частини містить в собі роботи українських художників у різних
жанрах. До текстової частини видання увійшли поетичні і прозові твори та
статті, які стосуються найважливіших аспектів життя нашої держави.
15 жовтня - етногодина «Звичаї, культура та побут українських козаків».
15 жовтня - літературний портрет «Чарівний світ казок Зірки Мензатюк»,
з нагоди 65-річчя від дня народження дитячої письменниці.
15 жовтня – естет-мандрівка «Магія квітів Катерини Білокур».
17 жовтня –літературна зустріч з рівненськими письменницями – Вірою
Мельниковою та Неонілою Диб’як.
17 жовтня - година цікавого повідомлення «Книжковий сад для дітей від
Джеремі Стронга».
17 жовтня – відкриття виставки картин Людмили Дахової «Місячний
маскарад тіней».
17 жовтня – тематична зустріч з лікарем амбулаторії сімейної медицини
Олегом Колосом. Тема розмови – цукровий діабет.
20 жовтня - родинне свято «Тепло єдиної родини».
23 жовтня - година спілкування «Ми за здоровий спосіб життя».
23 жовтня - був проведений осінній вернісаж «Осінь – чудова пора,
любить осінь дітвора».
24 жовтня - відбувся День бібліографії «Мистецтво бути читачем».
27 жовтня - година інформації «Василь Скуратівський – невтомний шукач
народних скарбів», до 80 – річчя від дня народження українського
народознавця, письменника, видавця.
31 жовтня - день бібліографії «Спочатку була книга».
У бібліотеках регіону:
У Гощанському районі:
9 жовтня - для відвідувачів книгозбірні села Тучин відбулося свято
«Завітай на гостину до осінньої бібліотеки». Також під час заходу відбулася
«Посята першокласників до читачів книгозбірні».

11 жовтня - До Дня українського козацтва та Дня захисника України у
ПШБ с. Горбаків було організовано історичний екскурс «Лицарський дух
козаків...».
13 жовтня – до Дня українського козацтва та Дня захисника України в
Річицькому НВК спільно із публічно-шкільною бібліотекою – філіал с. Річиця
відбулося спортивно-розважальне свято «Козацькі забави».
19 жовтня – в с. Тучин відбувся благодійний концерт «Наша воля, наша
слава не вмре, не загине».
24 жовтня - в книгозбірні села Тучин відкрилася креативна виставка
осінніх виробів користувачів бібліотеки під назвою «Вернісаж осінніх ідей».
24 жовтня – «Знайомство з бібліотекою» - перший бібліотечний урок для
малят у бібліотці с. Русивель.
У Березнівському районі:
01 жовтня - в бібліотеці с.Бистричі проведено урок «Все про книгу» та
інтелектуальна гра «Граючись читаємо».
02 жовтня -Прислуцька бібліотека долучилася до проведення
«Всеукраїнського уроку доброти». Урок присвячений Всесвітньому дню
захисту тварин.
03 жовтня - бібліоекскурс «Мандрівка книжковим містом».
04 жовтня - в Березнівській центральній районній бібліотеці відбулася
презентація книги «Поліські перлини. Українські народні пісні села Михалин
Березнівського району Рівненської області (1965 - 1968рр.)», відомого
українського вченого-фольклориста Йосипа Федаса. У презентованому виданні
представлено текстові зразки народних пісень, які розподілено на групи. Збірка
побачила світ завдяки наполегливості друга і брата Й.Крука. Зі спогадами про
життєвий і творчий шлях Й.Федаса розповіли давній знайомий, близький друг
Б.Боровець та племінниця О.Логощук. Презентацію відвідали багато гостей,
зокрема вчителі, викладачі та представники місцевої влади. Перлиною
презентації став виступ односельців Йосипа Федаса, які прибули із села
Михалин. Учасники у народній манері виконали кілька пісень зі свого
репертуару.
08 жовтня - на базі Березнівської центральної районної бібліотеки
відбулася чергова зустріч у форматі «Духовного ранку», ініційована
Березнівською районною державною адміністрацією. о Закон.
10 жовтня - До Дня українського козацтва та Дня захисника України
Соснівська міська бібліотека провела конкурс «Козак року». Юні козаки та
козачки завзято змагались у силі та спритності та проявили неабиякі здібності
та вміння.
11 жовтня - на базі інтернет-центру Березнівської районної бібліотеки
стартував цикл профорієнтаційних вебінарів для учнів шкіл району
«Профорієнтація-2019». Корисними та цікавими були теми: «Атлас професій
майбутнього» та «Мобільний додаток СЗ з вибору професії».

16 жовтня - відбулось чергове засідання клубу «Твій погляд» «Запорозька
Січ: її закони та звичаї», присвячене Дню українського козацтва.
21 жовтня – у бібліотеці-філії гімназії смт.Соснове відбулась презентація
робіт майстрині вишивальниці Наталії Хоменюк. У цей день також до
бібліотеки завітали першокласники на бібліоекскурс та взяли участь у вікторині
«Сторінками улюблених книжок».
23 жовтня - нещодавно світ побачила перша збірка віршів «Пісні
опівнічного птаха», шістнадцятирічного Віктора Марковця із села Тишиця, що
на Березнівщині. У бібліотеці лісотехнічного коледжу відбулася презентація
цієї книги.
24 жовтня – мистецьке свято «Осінь-чарівниця в гості завітала». Присутні
переглянути лялькову виставу «Грядочка загадок».
24 жовтня – вебінар для школярів «Профорієнтація – 2019», проведеного
на базі Інтернет- ценру Березнівської центральної районноі бібліотеки
спеціалістом Федорчуком Федором Михайловичем Березнівської районної філії
Рівненського обласного центру зайнятості.
25 жовтень - у бібліотеці філії проведено літературну гру-прийом «Тест
99-ї сторінки». Тест для перевірки якості написаного тексту придумав майже
сто років тому англійський письменник і критик Форд Медокс Форд. Прийом
можна застосовувати перед вивченням великого твору: запропонувати учням
прочитати 99-ту сторінку, спрогнозувати, що може бути потім, як
розвиватимуться події тощо.
27 жовтня – творча зустріч з відомим українським дитячим письменником
Сергієм Гридіним.
28 жовтня - До Дня визволення України від фашистських загарбників
Соснівська міська бібліотека для дорослих спільно з керівником краєзнавчого
музею Соснівського Будинку дитячої та юнацької творчості провели
історичний екскурс «Пам'ять не вмирає у віках». Учасники заходу відкрили для
себе нові сторінки воєнних подій Великої Вітчизняної війни, дізналися більше
про героїв-земляків.
У Здолбунівському районі:
Протягом місяця у Здолбунівській ЦРБ працював клуб «Добра казка», де
для відвідувачів організовувалися різноманітні майстеркласи, розвиваючі ігри,
вікторини, забави.
1 жовтня – відбувся літературно-художній захід до Міжнародного дня
людей похилого віку.
2-3 жовтня – відбулися профорієнтаційні консультації як правильно
вибрати майбутню професію від начальника відділу активної підтримки
безробітних Здолбунівської районної філії Рівненського обласного центру
зайнятості Надія Білоус та провідного юрист - консульта Валентини Федорук
на занятті « Пізнай себе для вдалого вибору професії».

10 жовтня - Здолбунівська районна бібліотека підтримала Рік Анни
Валентинович у Польщі. Спільно з Рівненським підрозділом ГО МФ
«Взаєморозуміння і толерантність» в Здолбунівському районному
територіальному центрі соціального обслуговування населення проведено вечір
пам’яті " Українка, що змінила історію Польщі" присвячений громадській
діячці Анні Валентинович, уродженці Рівненщини та її 90 річному ювілею
11 жовтня – літературно – музичний захід «Героїв країна – моя Україна»,
до Дня Захисника України. В рамках заходу відбулася презентація збірки
«Синам» авторів Лариси Андріяшевої та Світлани Сапожнікової .
18 жовтня - інформгодина "Як срібно скрізь! Куди не кинь!" до 120 річчя
від дня народження Олекси Стефановича
22 жовтня – проведено відео вікторини «Люби і бережи свій рідний край»
за участі членів клубу «Ріднокрай».
30 жовтня - На базі Здолбунівської районної бібліотеки для дітей та
юнацтва відбувся обласний семінар на тему «Бібліотека, яку створюємо ми».
Вивчити новий досвід колег та поділитись власним приїхали працівники
бібліотек для дітей області і бібліотекарі Демидівської, Клеванської об’єднаних
територіальних громад.
У Сарненському районі:
10 жовтня, у військовій частині А-0153 в м. Сарни, відбулося урочисте
відкриття військово-патріотичної Спартакіади серед учнів 10-11 класів
загальноосвітніх закладів району, яка приурочена до Дня захисника України.
Участь у відкритті Спартакіади взяли виконуючий обов’язки голови
райдержадміністрації Іван Назарець, заступник голови районної ради Микола
Костецький, керуючий справами міськвиконкому Віктор Бахно, командир
військової частини А-0153 Олександр Сварицевич,
військовослужбовці,
представники засобів масової інформації.
10 жовтня, в Сарненській центральній районній бібліотеці, презентували
нову збірку Надії Михайлівни Свищевської «Серце сповнене любов’ю». На
презентацію книги зібрались друзі, колеги по професії, по перу, однодумці та
особистості, життєві історії яких, розмістилися на сторінках книги-довідника,
книги-роздумів, книги-пам’яті. Лунали пісні, теплі, щирі слова вітань та
побажань.
11 жовтня, в Сарненському районному будинку культури, відбулися
святкові урочистості з нагоди Дня захисника України, 77-ї річниці створення
Української повстанської армії та Дня українського козацтва. У святковому
заході взяли участь представники влади та командир військової частини А0153
Олександр Сварицевич, ветерани АТО/ООС, військовослужбовці, волонтери,
громадськість міста та представники ЗМІ.
11 жовтня, на базі Сарненського районного ліцею «Лідер», відбувся
перший «Науковий пікнік», який пройшов під гаслом «Смакуй науку».
«Науковий пікнік» в Україні це явище нове у сфері популяризації науки, але з

кожним роком він розширює коло своїх прихильників, шанувальників та
учасників.
13 жовтня, в місті Сарни на вулиці Просвіти, відбулося справжнє свято –
свято вулиці Гендльової. Жінки в елегантному ретро-вбранні та чоловіки у
костюмах прогулювались вздовж вулиці. Сарненчани займали місця перед
музичною сценою та танцювальним майданчиком, там для жителів міста
провели театралізоване дійство. Присутні на святі частувались медом,
наливками, українськими стравами, солодощами, вторговували вироби з
соломи, ляльки-мотанки, тощо. Тут вчились робити глиняні вироби та
засвоювали вишивальні техніки. Разом з музиками старше покоління
підспівувало польські пісні, а під єврейські мотиви підтанцьовувала молодь.
18 жовтня, на центральній площі міста Сарни, відбулись святкові заходи
з нагоди 25-річного ювілею Сарненської гімназії. Відсвяткувати ювілей свого
улюбленого навчального закладу зібралися вчителі, учні та їх батьки,
випускники. Привітати колектив гімназії прийшли голова районної ради Руслан
Серпенінов, в.о. голови райдержадміністрації Іван Назарець, міський голова
Світлана Усик, завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації Світлана Муляр.
20 жовтня, в Сарненському районному будинку культури, відбувся ІІІ тур
зонального обласного фестивалю сільських колективів аматорської творчості
«Таланти твої, Рівненщино!», на якому було представлено програму виступів
колективів та окремих виконавців Сарненського району.
21 жовтня, у Сарненській центральній районній бібліотеці стартують
курси з початкової комп’ютерної грамотності «Рівність поколінь». Під час
навчальних курсів усі, кому за 60 років, матимуть змогу безкоштовно отримати
навики роботи з комп’ютером та в мережі Інтернет. Такі курси Сарненська ЦРБ
організовує вже вп’яте.
22 жовтня до Сарненської центральної районної бібліотеки завітали
письменники - видавці брати Капранови з презентацією своїх нових книжок.
Зокрема, нового історичного роману «Паперові солдати».
24 жовтня в Сарненській районній бібліотеці для дітей, відбулася зустріч
юних читачів з відомим письменником нашого краю Василем Титечком..
Нещодавно вийшла друком 23 творча збірка автора.
28 жовтня відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці
вигнання нацистських окупантів з України в м. Сарни.
У Рокитнівському районі:
11 жовтня - святковий концерт до Дня Захисника України «Героїв країна моя Україна!» у районному Будинку культури.
Просвітництво. Художня самодіяльність.

18 жовтня – загальна міська акція «Посади дерево». У центральному
парку культури та розваг ім. Т.Г. Шевченка висадили понад 100 нових дерев.
До висадки дерев долучилися усі охочі рівняни, що прагнуть залишити по собі
пам’ятний слід у вигляді нового дерева.
20-27 жовтня - Зразковий ансамбль сучасного танцю «Етика» (керівник
Руслана Мартинюк) на XVI Міжнародному фестивалі-конкурсі «Les Etoiles de
Paris 2019», що проходив в Парижі, отримали I премію у стилі джаз та I премію
у стилі контемпорарі у номінації «сучасний танець».
22 жовтня 2019 - прес-конференція на тему: «Нобельське
Четвероєвангеліє
найстаріше
євангеліє
Полісся».
Нобельське
Четвероєвангеліє, написане 1520 року в селі Нобель на Рівненщині відтепер
можна не лише побачити на фото, але й погортати та детально дослідити з
наукової точки зору. Репринтне видання унікальної пам’ятки, що на 41 рік
старше від відомого Пересопницького Євангелія, побачило світ за сприяння
земляків-меценатів. Виготовлено 4 репринтних копії Нобельського Євангелія,
одна з яких буде повернена до Нобля, а інші передані до наукових бібліотек,
музеїв та інших установ. Також тривають переговори з Бібліотекою Академії
наук Литви про тимчасове експонування оригіналу в Ноблі під час відзначення
500-річчя пам’ятки, яке відзначатиметься наступного року.
24 жовтня - відбувся обласний фестиваль-конкурс патріотичної пісні
«Поліська січ» серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та
професійної (професійно-технічної) освіти. Організатором конкурсу є
управління освіти і науки облдержадміністрації та навчально-методичний центр
естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у
Рівненській області.
24-27 жовтня - зразковий ансамбль танцю МБК «Перлинка» (керівник
Ольга Жемчугова-Копилова) взяв участь у ХІ Міжнародному фестиваліконкурсі дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях», що проходив у
Києві. Ансамбль став лауреатом двох перших премій в номінації «Народний
танець», а також отримав спеціальний приз «За вишуканий стиль». Колективу
вручили сертифікат на 500 євро для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях» в Греції.
29 жовтня - Презентація стратегії поводження з побутовими відходами в
Рівному за принципом «нуль відходів». Результати напрацювань науково практично конференція «Чисте довкілля – здорове життя». 25
Презентація проводиться в рамках Проекту Стратегії розвитку Рівного до
2030.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

