Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 11
2019 р.
Загальні питання
01 листопада – урочисте відкриття пам’ятного знаку «Хачкар» в сквері на
розі вулиць Міцкевича та Кавказька. Його присвячують всім українцям та
вірменам, котрі стали жертвами конфліктів чи обставин.
21 листопада – у Рівному відзначатили День Гідності та Свободи:
- «В боротьбі виростає сила…» - меморіальні заходи за загиблими Героями
Небесної Сотні та Героями, які загинули в зоні АТО, церемонія покладання
квітів, гірлянд Пам’яті;
- Інформаційний супровід та церемонія покладання квітів до пям’ятного
знаку «Загиблим за Україну»;
- Виставка світлин фотохудожників «Зима, що нас змінила»;
- Відео-хроніка подій листопад 2013 р.-лютий 2014 р.;
23 листопада – День пам’ять жертв голодоморів. У Рівному померлих від
голоду вшанували традиційно на території Свято-Покровського собору, тут
запалили свічу пам’яті та відслужили панахиду. Експонувалася
фотодокументальна виставка «Україна 1932-1933 рр. Геноцид голодом».
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
7 листопада - сольний концерт Наталі-Марії Фарини «Осіннє натхнення».
В концерті брали участь: Народна артистка України Наталія-Марія Фарина
(сопрано), Заслужена артистка України Марія Червоній (мецо-сопрано) м.
Вінниця, Ірина Козачук (орган, рояль), академічний камерний оркестр
Рівненської обласної філармонії. Диригент Юрій Скрипник.
17 листопада - святковий концерт «Від бароко до джазу» камерне тріо
«Promenad». В концерті брали участь: Заслужений артист України Назарій
Пилатюк – скрипка. Лауреати міжнародних конкурсів: Ірина Козачук –
фортепіано, Антон Сопіга – гітара та академічний камерний оркестр Рівненської
обласної філармонії. Диригент Юрій Скрипник.
28 листопада - «Король інструментів, інструмент королів». В концерті
приймають участь: Олена Мацелюх-орган та Меланія Макаревич-фортепіано.
Художнє слово Богдан Котюк.
КЗ «Міський Будинок культури»
4-12 листопада - виставка-ретроспектива робіт учнів Рівненської
державної дитячої художньої школи імені А. І. Мартиненка «Барвистий шлях».
11 листопада – відбувся благодійний концерт за участі ансамблів танцю
«Перлинка», «Джерельце», «Полісяночка», заслуженого ансамблю танцю
України «Полісянка», хору «Кольорові ноти» та оркестру «Наспів».

16 листопада – мюзикл для всієї сім’ї «Ти особливий».
17 листопада – виставка робіт учнів художньої школи-студії «Артмаестро» «Карнавал кольорів».
25 листопада - артист МБК Максим Давидюк виступив разом з відомою
співачкою Джамалою на одній сцені. Рівнянин Максим Давидюк колишній
підопічний Джамали у шоу «Голос. Діти».
26 листопада – благодійний захід «Students Battle 2019».
30 листопада – дитяче лазерне снігове бульбашкове шоу «Leo Dreams
Show».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
01 листопада – урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівника
Соціальної сфери, за участі творчих колективів міського палацу культури.
2 листопада - відбувся Всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва
«Золотий вінець Терпсихори».
16 листопада – музично-театралізована вистава «Різдвяна Кантата» в
рамках всеукраїнського благодійного туру на підтримку сімейних цінностей.
Різдвяна кантата - це музично-театралізована вистава, що передає радісний і
неповторний настрій різдвяного затишку.
26 листопада – зйомка відео-кліпу в зразковій студії музично-естетичного
виховання «Ладоньки».
28 листопада – майстер-клас з чемпіоном України по «брейк дансу» в
зразковому аматорському ансамблі сучасного танцю «Why not».
29 листопада – святковий концерт зразкового аматорського ансамблю
сучасного танцю «Why not».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
1 листопада - ювілейний вечір народного артиста України, головного
диригента театру Зіновія Крета.
6 листопада - Проект «Відкрита брама» і п'єса японського драматурга Каокі
Мітані «Академія сміху» у виконанні Лабораторії сучасної драматургії та
режисури у Рівненському драматичному театрі.
19 листопада - Понад тридцять авторів Рівненського облмуздрамтеатру
вийшли на подіум у сценічних образах з різних вистав. Показ театральних
костюмів відбувся у рамках модної події Fashion Time 20, організатором якої
традиційно вже багато років поспіль є компанія «ARTmodels». Окрім того балет
театру разом з Наталею Боярською виконав номер «Свобода» з рок-опери «Біла
ворона». Свято моди у Рівному прикрасили шедеври світової класики у
виконанні струнного квартету естрадно-симфонічного оркестру
22 листопада - відбулась чергова творча зустріч актора з глядачами. Цього
разу на відверту розмову «Без гриму» запросив шанувальників театру Юрій
Ширко.
24 листопада – відбулася прем'єра вистави «Чайка» за однойменним
твором Антона Чехова. Виконавиці однієї з головних ролей Аллі Луценко

Указом Президента України Володимира Зеленського присвоєно почесне звання
«Заслужений артист України».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
01 листопада в приміщенні Літературного музею Уласа Самчука відбулося
щорічне вручення літературної премії імені Валер`яна Поліщука. Організатори:
Рівненська обласна організація Національної спілки письменників України та
Літературний музей Уласа Самчука.
08 листопада - до Дня української писемності та мови ГО «Центр
креативу», у співпраці з РОО Національної спілки письменників України, за
сприяння Рівненського обласного краєзнавчого музею в приміщенні
Літературного музею Уласа Самчука провів акцію «Вишивана «Волинь» Уласа
Самчука». Мета заходу - повернути твори нашого славетного земляка у шкільну
програму.
08 листопада в «Музеї бурштину» відбулася презентація композиції
«Поліські янголята», виготовлена мисткинею народної іграшки та декоративноужиткового мистецтва Вікторією Кисиленко.
11 листопада – презентація виставки IDENTIFY. В продовження
попередньої експозиції виставки «ЛОГО ЗНАК» – дизайнер Олексій Штрамило
презентує виставку робіт своїх учнів – студентів кафедри дизайну Київського
університету імені Бориса Грінченка. Виставка присвячена роботам в галузі
айдентики.
20 листопада – обласна мистецька акція «Мистецтво одного села» (с.
Кричильськ Сарненського район).
22 листопада відбулася презентація книги Валерія Войтовича «Українське
Полісся. Зарічненський край: історія та культура». Пропонована книга – це
перша спроба комплексного дослідження Зарічненського краю, основане на
багатому живомовному матеріалі.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
4 листопада – презентація книги «Жертовна відданість мистецтву». Ім’я
геніального земляка Григорія Глотка, знаного педагога, диригента і засновника
оркестру народних інструментів, увіковічнив у своїй книзі рівненський
краєзнавець і митець, автор понад сотні книжок краєзнавчого спрямування –
Богдан Столярчук.
4 листопада - відбулася презентація нової дитячої книги рівненської
письменниці Іванни Голуб «Малята-віршенята».
5 листопада - відбулася презентація навчального посібника Андрія та
Любомира Пастушенків «Колисанки для Рівненят».
7 листопада – в рамках святкування Дня Незалежності Польщі у бібліотеці
відбулася презентація виставки плакатів, присвячених видатному польському

державному діячу II Речі Посполитої, художнику, історику, міністру внутрішніх
справ, волинському воєводі Генрику Юзевському. Також відбулася презентація
книги: Генрик Юзевський «Замість щоденника» (переклад з польської Юлії
Васейко).
7 листопада - урок доброти з дітками Рівненського реабілітаційного центру
«Особлива дитина». Учні проглянули лялькову виставу «Як звірятка книжку
лікували» і долучилися до процесу «лікування»: (клеїли та обгортали її).
7 листопада – круглий стіл «Бібліотека – центр розвитку неформальної
освіти» за участю бібліотечних працівників обласних, районних, сільських
бібліотек та об’єднаних територіальних громад Рівненщини.
8 листопада - публічна лекція Сергія Синюка. Письменник із
тернопільщини коментує романи Ернеста_Гемінгвея, «розшифровуючи»
подробиці письменницької біографії, докопуючись до деталей, що викликають
деякі розбіжності...
9 листопада до Дня української писемності та мови щорічно за традицією
у бібліотеці підводяться підсумки обласного літературного конкурсу «Перло
многоцінне», ініційоване товариством «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
9 листопада - зустріч у «Поетичному колі» була присвячена Дню
писемності та української мови. Всі присутні мали можливість написати диктант
«Від бересту – до «цифри», підготовлений Олександром Авраменком і
прочитаний Вірою Пивовар.
9 листопада Німеччина відзначала 30-річчя падіння Берлінського муру. У
бібліотеці відбувся тематичний захід, присвячений цій події. Протягом
годинного спілкування відвідувачі змогли відслідкувати всі віхи історичних
подій, що відбувалися в Німеччині періоду 1961-1989 років.
10 листопада - презентація виставки пленерних робіт «Гоща історична». 15
– 21 серпня 2019 року у містечку Гощі проходив Перший міжнародний
мистецький пленер «Гоща історична» який об’єднав професійних художників,
членів спілки художників Білорусії і України та членів мистецької організації
«КолоАрт»
10 листопада - зустріч з Мирославом Дочинцем, письменником із
Закарпаття.
11 листопада - відбулася тематична зустріч з майстрами перукарської
справи. Відвідувачі познайомилися з історією перукарської справи: від давніх
греків, єгиптян та римлян до сьогодні.
11 листопада - відбувся урок історії, приурочений Національному Дню
Незалежності Польщі.
11 листопада відбулася презентація Дня Святого Мартіна, де можна було
дізнатися багато цікавої інформації про історію свята, його походження та як
відзначають в інших країнах світу.
12 листопада відбувся захід «Сходинки можливостей» приурочений
Міжнародному дню незрячих.
13 листопада - на вебінарі «Дійсність договорів по мікрокредитах
укладених через мережу» спікери Катерина Панчелюга – адвокат, що співпрацює
з Рівненським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги і Олександр Биков – головний спеціаліст Рівненського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли

мешканцям нашого міста про кредитування, а саме про мікропозики, про
особливості правового регулювання, про законність даної діяльності.
13 листопада, в літературній студії «Погорина» відзначили 130-річчя від
Дня народження письменника-гумориста Остапа Вишні (Павла Михайловича
Губенка). На літературну зустріч «Остап Вишня і не тільки» завітав рівненський
письменник Юрій Береза з оберемком нових гуморесок.
14 листопада – дискусія «Невже можливо заборонити Книгу?». Відвідувачі
дізналися, що вони могли б ніколи не побачити на екранах Гарі Поттера, не знати
про Чеширського кота і ніколи не подарувати віслючку Іа його хвіст. Адже існує
поняття «заборонені книжки».
14 листопада - працівники бібліотеки разом з представниками
Рівненського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги
Олександром Биковим та Юрієм Висоцьким провели тренінг «Змінимо країну
разом».
14 листопада - відбулася Не-Конференція лідерів учнівського
самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської
області «Я –Лідер!». На зліт зібралися лідери 19-ти закладів професійнотехнічної освіти області, яких представляли їхні наставники-викладачі.
15 листопада - На вшанування 75-х роковин депортації українців із
території сучасної Польщі у бібліотеці проведено круглий стіл на тему:
«Позбавлені рідної землі. Депортації 1944-1951 років».
16 листопада - в рамках відзначення Тижня толерантності відбулися заходи
на тему «Вчимося бути толерантними».
17 листопада - творча зустріч з акторами Рівненського академічного
українського музично-драматичного театру – народним артистом України
Георгієм Івановичем Морозюком та актрисою драми Емілією Теодорівною
Морозюк.
20 листопада - презентація фотовиставки та календаря «Я - українка, я мама ГЕРОЯ!». Світлини - Олександр Харват, вірші - Лариса Андріяшева,
Світлана Сапожнікова, координатор проекту - Вікторія Шинкаренко, підтримка
- Будинок Ветеранів Рівне. Світлини матерів, чиї сини віддали своє життя
захищаючи Україну, були зроблені в козацькому таборі «Гайдамаки» влітку
цього року. Для того, щоб вони відчули себе справжніми українками, берегинями
українського національного коду нації, їм робили зачіски, готували костюми,
пропонували цікаві локації, зокрема – кузню, підводи, коней, старенькі
українські хати.
20 листопада відбулася відеоконференція із циклу «Реформи в державі:
роз’яснення фахівця» на тему: «Опалювальний сезон: правильно оформлюємо
працівників, експлуатуємо котли безпечно».
21 листопада – коментована виставка стародруків з музею книги та
друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога. Старший
науковий співробітник музею Анатолій Хеленюк представив колекцію
книжкових мініатюр.
21 листопада - тематичний захід «Сила нескорених», присвячений Дню
гідності і свободи.
21 листопада - День народження «Кімнати сімейного читання». У програмі
розваг для найменших читачів: невелика вистава, конкурси, забави, солодощі.

21 листопада відбулися правові консультації «Знай та захищай свої права».
Консультант – правозахисник Ельвіра Камишова.
25 листопада – відбувся німецькомовний захід присвячений Кельнському
карнавалу – щорічному костюмованому святу Німеччини.
26 листопада - вебінар із циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця».
Фахівці Головного Управління ДПС у Рівненській області роз’яснили дві теми:
«Пільги в оподаткуванні соціально незахищених верств населення, учасників
АТО/операції об'єднаних сил та інших категорій громадян» та «Податкові
новації у сфері застосування РРО».
26 листопада відбулася презентація книги «Антон Олійник: нескорена
мрія» кандидата історичних наук, голови правління Рівненської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України Андрія Жив’юка.
26 листопада - «Нові концепції та сервіси публічних бібліотек в період
реновації» – тема Школи бібліотечного лідера. Її учасниками були директори
ЦСПШБ, ЦБС, завідуючі центральними міськими бібліотеками та публічними
бібліотеками ОТГ.
27 листопада - вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодомору.
28 листопада - відбувся один із заходів по популяризації українського
агровиробництва, що періодично проводяться у бібліотеці. Тема заходу «Сучасні
проблеми розвитку агропромислового комплексу Рівненщини».
28 листопада - презентація книги відомої рівненської журналістки
Людмили Марчук «Та, що виходить на світло».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- презентації мистецько-літературного альманаху «Повстанська ватра». Це
міжнародний мистецький авторський проєкт Тараса Більчука «Шляхами наших
перемог» реалізований у рамках Всеукраїнського місячника «Край повстанської
слави» (розпочав свою впевнену ходу на Рівненщині в повстанському селі
Коршів Здолбунівського району 4 листопада 2010 року). Тарас Більчук (19602017) – відомий український художник, герой Революції Гідності, Кавалер
ордену «За мужність» ІІІ ступеня.
- Майстерклас «Квіти з кукурудзяного листя».
- презентація книг письменника Віктора Янкевича «Відплата» та
«Вбивство в бібліотеці на Ринку, 9». Віктор Янкевич пише у жанрі детективної
прози. Твори публікував у різноманітних літературно-мистецьких часописах
України. Мешкає у Кременці.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
6 листопада - з нагоди Дня української писемності та мови відбулося свято
рідної мови «У слові рідному велика сила є, що розбива граніт і золото кує».
7 листопада - пройшли літературні сніданки за книгою Олесі Мамчич «Хто
з’їв мою піжаму?».
11 листопада - в рамках профістудій «Дегустація професій», відбулось
театральне знайомство «Лялькар – це справжній чарівник». Школярі

познайомилися з актрисою-ляльководом Рівненського академічного обласного
театру ляльок –Іриною Шельвицькою.
13 листопада – творча зустріч з Марією Солтис-Смирновою з м. Вараш, яка
відома серед маленьких читачів як авторка численних казок. Багато з них вона
створила разом із школярами та їхніми малюнками, зокрема «Батарейка», «Чому
хворіє котеня?» та ін. Письменниця презентувала свою нову книгу «Кроленята і
чарівний глобус».
18 листопада - в рамках профістудій «Дегустація професій» читачі
бібліотеки зустрілися з Олександром Булигою – директором Рівненського
обласного краєзнавчого музею. Разом із ним дітлахи поринули у пізнавальну
мандрівку «Поглядом музейних експонатів минуле дивиться на нас».
21 листопада - з метою вшанування пам’яті жертв голоду 1932-1933 років
пройшла година скорботи «А онде під тином опухла дитина, голоднеє мре…».
22 листопада - в рамках програми «Через маленьку книгу – у великий світ»
відбулася пізнавальна гра-вікторина «Що про пташину знає дитина?»
22 листопада - захід в рамках профістудій «Дегустація професій».
Бібліотекарі з маленькими користувачами побували на телеканалі UA: РІВНЕ, де
пройшла година-інтерв’ю «Чому телебачення набуло великого значення?».
Дітлахи побачили, як обладнані телестудії, як працюють телеведучі, як
готуються до випуску програми. Кожен з дітей спробував себе у ролі ведучого
телебачення. Екскурсію провів продюсер новин UA: РІВНЕ Сергій Татаренко.
27 листопада - гостем книгозбірні була унікальна жінка, рівненська
літераторка та майстриня арт-буків Олена Медведєва. Вона презентувала свою
нову книгу «Крамниця часу».
ЦБС м. Рівне
3 листопада - відзначення 65-річчя Золотіївської бібліотеки.
3 листопада задушевні бесіди та літературні новинки в бібліопосиденьках
«У читацькій вітальні».
5 листопада – презентація нової збірки «Про любов» української поетеси
Анни Лимич (Войнарович).
5 листопада - літературний сніданок за книгою Анни Лимич «Ельвіра в
країні котів»
6 листопада - година історичної пам’яті «Рівне від давнини до сучасності».
6 листопада відбулась мовна гра «Рідну мову буду знати, берегти і
поважати», яка приурочена до Дня слов’янської писемності та мови.
7 листопада, напередодні Дня української писемності, провели
презентацію творчості «Літературні обрії Рівненщини» з головою Рівненської
організації Національної спілки письменників України Іриною Баковецькою.
8 листопада відбулась інтелектуальна гра «Лунай величне наше слово» яка
присвячена до Дня української писемності та мови.
9 листопада – історичний вечір «Витоки слов’янської писемності та мови».
11 листопада - пізнавальна мандрівка «У світі професій».
11 листопада - квест-гра «У царстві рідної мови».
11 листопада - інтелектуальна гра «До мови серцем доторкнись».

12 листопада відбувся методичний день «Бібліотека, яку створюємо ми»
для бібліотечних працівників Рівненської ЦБС.
12 листопада свою книгу «Бусол» презентував молодий київський поет
Сашко Обрій (Олександр Кучеренко).
13 листопада зустріч з казкаркою Марією Солтис-Смирновою, дитячою
письменницею.
14 листопада - «Вернісаж книжкових новинок» під такою назвою пройшов
День нової книги.
17 листопада - презентація картин ізраїльської художниці Марії
Брагінської «Подорож життям …».
18 листопада - година пам’яті «Героїв Україна пам’ятає». Учасники
перегорнули ще одну трагічну і водночас героїчну сторінку українського народу
на тернистому шляху до Незалежності.
18 листопада - літературна гра «Казки ми знаємо, не забуваємо».
20 листопада літературна зустріч «... І кров'ю серця я рядки пишу» з
рівненським поетом, членом Національної спілки письменників України,
лауреатом премії імені Валер'яна Поліщука Михайлом Івановичем Степанюком.
З-під його пера вийшло понад двадцять поетичних збірок.
20 листопада - літературний дайджест «Наш дух не зламати» відкрив нові
сторінки історії Українських Січових Стрільців та воїнів УПА.
20 листопада - відеолекторій «Моя країна не стане на коліна». Про роль
українських січових стрільців у створенні української національної армії.
20 листопада в клубі «Гроно» відбувся пізнавально-інформаційний
калейдоскоп «Три Де: для дому, для душі, для дозвілля», де навчали робити різні
поробки для дому.
21 листопада Міжнародний день відмови від куріння. За допомогою
флешмобу «Кидай курити» учасники показали своє негативне ставлення до цієї
згубної звички.
23 листопада - година реквієм «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм
змореним літав».
23 листопада - година скорботи «Голод – печаль і скорбота України».
24 листопада - відео перегляд «Революція, що змінила країну».
25 листопада – відбулася вистава «Соната кохання» про життя Івана
Франка.
25 листопада – година спілкування «Коло твоїх прав і обов’язків».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
06 листопада - з нагоди Дня української писемності та мови в Березнівській
районній дитячій бібліотеці відбувся брейн-ринг «Мава єднає усіх».
8 листопада - «Ну, що б здавалося слова…» - під такою назвою у
Березнівській районній дитячій бібліотеці відбулося свято української мови.
Серед гостей свята - волонтер Корпусу Миру США Мелісса Мортон.
28 листопада – у Березнівській районній дитячій бібліотеці проведено
урок-екскурсію до міста «Читайликів». Екскурсія була доповнена виставкою-

дефіле «Суперстильна дівчинка – це ти» та конкурсами «Квіткова алея» та
«Заплети найдовшу казку».
У Володимирецькому районі:
9 листопада, до Дня української писемності та мови - літературномузична композиція «О рідна мово, скарбе мій!».
20 листопада відбувся вечір-реквієм «Пам'ять голоду, пам'ять серця».
21 листопада, до Дня Гідності та Свободи - презентація фотовиставки
«Небесна Сотня: Герої не вмирають.»
У Здолбунівському районі:
7 листопада – літературно-художній захід до Дня української писемності
та мови в Університеті ІІІ віку.
8 листопада - працівники Здолбунівської центральної районної бібліотеки
взяли участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності 2019.
14 листопада - в клубі «Добра казка» відзначали Всесвітній день ґудзика.
21 листопада – заходи до Дня Гідності та Свободи.
22 листопада - відеоурок «Людської пам'яті мости» до Дня пам'яті жертв
голодоморів. Перегляд стрічки «Голодний дух», яка розповідає про страшні
часи Голодомору в Україні.
26 листопада - в Здолбунівській центральній районній бібліотеці, фахівці
Здолбунівської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості
спільно з представниками виробничих підрозділів регіональної філії «Львівська
залізниця» АТ «Укрзалізниця» провели захід «Залізниця, залізничні професії та
залізничні навчальні заклади».
27 листопада - презентація книги « Традиційний одяг Рівненщини»
дослідниці, етнографа, краєзнавця, завідувачки відділу етнографії Рівненського
обласного краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури України
Алли Українець.
28 листопада - заняття клубу «Добра казка» за темою «Намалюй і напиши
собі свою казку сам» з дитячою письменницею Іванною Голуб.
У Сарненському районі:
8 листопада, в день української мови та писемності, до Сарненської
центральної районної бібліотеки на гостину завітав Дочинець Мирослав
Іванович — український письменник і журналіст, член Асоціації українських
письменників, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
12 листопада працівники міської бібліотеки №1 м.Сарни розповіли
шестикласникам гімназії під час години спілкування «Осінь - пора віри і
звитяги», що осінь не менш щедра на свята, ніж зима. Про те, які з них здавна
шанували в Україні, чому вони такі важливі для кожного українця. Про традиції
і подвиги українського козацтва учасники дізналися переглянувши
відеопрезентацію «Козацькі клейноди».

13 листопада працівники Сарненської центральної районної бібліотеки на
базі ДПТНЗ «Сарненський аграрний ліцей» провели зустріч «Скарбниця
духовності народу» з літераторками рідного краю Свищевською Н.М. та
Станковою Т.В., які декламували свою поезію та прозу, що перепліталась з
піснями та танцями у виконанні учнів ліцею.
19 листопада Петро Макаренко, краєзнавець, житель села Бутейки завітав
в Сарненську центральну районну бібліотеку з подарунком серії книг «Zapisy
Terroru i Warszawa». Книги будуть цікаві для користувачів які володіють
польською мовою та цікавляться історією Польщі.
19 листопада Микола Васильович Федоришин, культуролог, краєзнавець,
фольклорист, музеєзнавець, заслужений працівник культури України відвідав
Сарненську центральну районну бібліотеку з презентацією книги
«Пересесопницьке Євангеліє від Матвія». Презентація проходила у вигляді
екскурсу у епоху творення Пересопницького кодексу.
20 листопада в с.Вири працівниками культури проведено вечір-реквієм до
Дня Гідності та Свободи. На якому переглянули відеоролик «Революція Гідності.
Згадаймо головне» та інформину «Україна – країна нескорених».
20 листопада, у переддень Дня Гідності та Свободи, у публічно-шкільній
бібліотеці с.Чемерне відбулась патріотично - інформаційна година «Єднаймося
заради України». Читачі переглянули документальний фільм «Так починався
Майдан» та ознайомилися з книжково-ілюстративною виставкою «З Україною в
серці».
20 листопада у Всесвітній день дитини, у Сарненській районній бібліотеці
для дітей, відбулася зустріч маленьких читачів із письменницею Марією СолтисСмирновою. Авторка запросила юних читачів опинитися віч-на-віч зі своїми,
дивовижними, чарівними та фантастичними героями казок. А далі почалися
дива! Діти створювали казки разом з письменницею, гралися та слухали
розповідь про те, який шлях проходить книга від початку створення і до
друкарні.
21 листопада працівники публічної бібліотеки с.Цепцевичі ознайомили
учнів з виставкою - діалогом «Шляхом Гідності і Свободи» та переглянули
відеофільм «Революція гідності».
22 листопада, в Сарненській центральній районній бібліотеці була
організована та проведена тематична година під назвою «Хто загинув за Вкраїну,
буде жити у віках».
22 листопада в Сарненській районній бібліотеці для дітей відбувся
тренінг-заняття «За життя - без сміття», присвячений Всесвітньому дню
вторинної переробки, за участю фахівця з екологічної освіти Рівненського
природного заповідника Мосійчук Ольги Василівни.
22 листопада історичний екскурс до Дня пам'яті жертв голодомору провели
працівники Сарненської районної бібліотеки для дітей біля книжкової виставки
«Колос правди...». Діти слухали про сторінки історії, які стосуються цієї
страшної події для нашої України.
22 листопада в бібліотеці с.Цепцевичі оформлено книжкову виставку
«Білий ангел на чорній плиті» та проведено бесіду «Згадаймо живих і
ненароджених».

25 листопада на базі ДПТНЗ «Сарненський аграрний ліцей» працівники
Сарненської центральної районної бібліотеки провели годину скорботи «Ми
живемо, щоб пам’ятати».
У Рокитнівському районі:
20 листопада - відбулась зустріч працівників бібліотек району з головним
спеціалістом Рокитнівського бюро правової допомоги Богданець Ігорем
Борисовичем. Тема поточної зустрічі «Домашнє насильство».
21 листопада - Мітинг до Дня Гідності і свободи в селищі Рокитне.
«Україна – територія гідності і свободи», урок патріотизму до Дня Гідності та
Свободи у Рокитнівській центральній районній бібліотеці.
21 листопада - Презентація унікaльного видання «Пересопницьке
Євангеліє від Матвія».Презентував книгу Микола Федоришин.
22 листопада - жалобний захід, приурочений Дню пам’яті жертв
голодоморів біля пам'ятного знаку «Жертвам Голодоморів».
22 листопада - семінар «Трансформація сільських бібліотек в
інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри громад».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
8 листопада – з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва за значний особистий внесок у розвиток
національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну
майстерність та з нагоди свята нагородили Почесною грамотою
облдержадміністрації:
- Вільчак Оксану Валеріївну – викладача по класу хореографії Гощанської
районної школи мистецтв;
- Іванову Тетяну Вікторівну – викладача по класу фортепіано Гощанської
районної школи мистецтв;
- Мартиненка Артура Анатолійовича – директора комунального закладу
«Рівненська державна дитяча художня школа імені А.І. Мартиненка»
Рівненської обласної ради;
- Мельник Тетяну Іванівну – директора будинку культури с. Івачків,
Миротинської сільської ради, Здолбунівського району.
Годинником від Рівненської облдержадміністрації нагородили Ковальчук
Галину Василівну - начальника відділу регіональної культурної політики
управління культури і туризму облдержадміністрації та Мосійчук Тетяну
Вікторівну - головного спеціаліста відділу охорони історико-культурної
спадщини управління культури і туризму облдержадміністрації.
Дві обласні премії отримали: імені Ганни Леончук за збереження
нематеріальної культурної спадщини – старший викладач кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського
державного гуманітарного університету, художник, майстер декоративноприкладного мистецтва з художнього ткацтва Локшук Ірина Миколаївна та
літературну імені Світочів - український поет, перекладач, член Національної

Спілки письменників України та Національної Спілки журналістів України
Василь Кіндратович Лящук за книгу перекладів «Сонети Вільяма Шекспіра».
30 листопада – обласний відкритий фестиваль - конкурс молодих
виконавців української естрадної пісні та танцю «Зоряний шлях», Дубенський
районний будинок культури
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

