Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 01
2020 р.
Загальні питання
Театрально концертне життя
7-31 січня - XVI фестиваль пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні
піснеспіви» та VIII фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик «Нова
радість стала» (м. Рівне).
19 січня - фестиваль «Пересопницькі колядки і щедрівки на Водохреща»
(с. Пересопниця).
22 січня - День Соборності України: покладання квітів до пам’ятних місць,
пов’язаних з боротьбою за незалежність України.
27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту: тематичні
виставки літератури в бібліотеках.
29 січня – День пам’яті героїв Крут: тематичні заходи, виставки літератури
в бібліотеках.
31 січня – «Розколяда у ПДМі»: колядки та щедрівки; віншування та
побажання; вертеп обряд «Водіння Коня»; спалення Дідуха; майстер - класи із
виготовлення традиційних різдвяних атрибутів; фотовиставка різдвяної
символіки; майстер-клас народних поліських танців.
Рівненська обласна філармонія
10 січня - Відкриття міжнародного фестивалю «Органний собор-2020».
14 січня – «Дуліби колядують» - різдвяна програма етно-гурту «Дуліби» із
академічним камерним оркестром Рівненської обласної філармонії, диригент
Юрій Скрипник.
16 січня - Антоніо Вівальді «Пори року» в рамках міжнародного органного
фестивалю. В концерті беруть участь: Олена Мацелюх (орган), Ольга Куц
(живопис), Оксана Гаргай (скрипка), Богдан Котюк коментар.
21 січня – «Від коронаційної меси до ба-рок-джазу у 4-ри руки» в рамках
міжнародного органного фестивалю. В концерті беруть участь: Максим
Сидоренко (орган) та Олена Юдіна (орган).
26 січня - Дитяча опера «Лисичка, котик та півник».
30 січня – «Чоти століття доброї музики» в рамках міжнародного
органного фестивалю. В концерті беруть участь: Олена Мацелюх – орган; Ігор
Мацелюх – флейта Пана; Наталя Дитюк – сопрано; Олександра Погосян –
скрипка; камерний оркестр Рівненської обласної філармонії; Юрій Скрипник –
диригент.
КЗ «Міський Будинок культури»
4 січня – «Снігова Королева». Вистава для дітей та дорослих

22 січня – відкриття мистецького проекту «Ренесанс образів». Світлини –
Олександр Харват. Мистецтвознавець – Микола Бендюк.
24 січня – концерт та презентація нового альбому Христини Панасюк
«Небо одне на всіх».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
25-26 січня – святковий концерт студії сучасного танцю «Dance Way».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
1-10 січня – Новорічне видовище «Білосніжка та 7 гномів».
15 січня - «Господиня заїзду», за К. Ґольдоні. Музична комедія.
16, 28 січня – «Брехня». В. Винниченко. Історія однієї сповіді.
17 січня – «Останній строк». В.Распутін.
19 січня – «Розмова, якої не було». Р. Білецький.
22 січня – «Сватання на Гончарівці». Г. Квітка-Основ'яненко. Музична комедія
23 січня – «Маруся Чурай. Ліна Костенко». Інсценізація Сергія Павлюка.
24 січня – «Клітка». За О. Костинським. Зоологічна фантазія для дорослих.
25 січня – «Суперники». М. Манохін. Народна трагедія.
26 січня – «Мартин Боруля». І. Карпенко-Карий. Комедія.
29 січня – «Земля». О. Кобилянська. Інсценізація О. Олексюка.
30 січня – «Біла ворона». Г. Татарченко, Ю. Рибчинський. Рок-опера.
31 січня – «Старий Ford Escort темно-синій». Дірк Лауке постепічна драма 16+
Рівненський академічний обласний театр ляльок
1-6 січня – Новий рік - це Я. Новорічне святкове видовище.
18,19 січня – «Рукавичка» (за мотивами народної казки).
25 січня – «Бабусині пригоди» (за мотивами п’єси-казки О. Олеся).
26 січня – «Чарівні сніжинки» (зимова казка). «Бука» (вистава-гра).
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
15 січня - Теліженко Сергій - кандидат історичних наук, науковий
співробітник Відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор'я
Інституту археології НАН України прочитав лекцію на тему: «Ситуація з
археологічною спадщиною в умовах проведення військових дій (Луганська
область)».
15 січня - День музейного селфі. В рамках міжнародного флешмобу
#MuseumSelfieDay.

15 січня - відбулася творча зустріч із відомим рівненським музикантом
Андрієм Ляшуком. Впродовж місяця, починаючи з 13 грудня минуло року, в
музеї діяла виставка «Традиційні музичні інструменти».
21 січня - відбулося відкриття виставки «Зоряний шлях Валерія
Войтовича». В. М. Войтович - письменник, художник, дослідник української
міфології. Автор понад двох десятків літературно-художніх творів, монографій,
словників.
22 січня до Дня Соборності України у Рівненському обласному
краєзнавчому музеї відкрили виставку «Українське військо: 1917-1921»,
створену науковцями Українського інституту національної пам’яті.
26 січня - В Рівненському обласному краєзнавчому музеї започатковується
новий формат екскурсійного обслуговування – «Директорська екскурсія»
У відвідувачів є унікальна можливість послухати розповідь про історію
музею, його приміщення, найцікавіші експонати, а також плани майбутніх
музейних проектів від багаторічного дослідника, краєзнавця, історика,
директора музею – Олександра Булиги.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
9 січня – «Радуйся, земле!» Вистава дитячої театральної майстерні за
сприяння Рівненської Вальдорфської Ініціативи.
14 січня - «Свято куті».
15 січня - творчий вечір рівненського письменника Миколи Кащука у
літературній студії «Погорина».
15 січня – презентація навчального посібника «Відвічна ласка Божого
Різдва» та музичного альбому «Колядуємо тобі, Україно» рівненських
композиторів та викладачів РДГУ Андрія та Любомира Пастушенків
16 січня - перегляд французьких короткометражних стрічок для молоді.
19 січня - презентація виставки творчих робіт вихованців дитячої
художньої студії «Сонце», керівник Наталя Дейнека – «Діти сонця».
21 січня - тренінг «Підвищення обізнаності людей з інвалідністю (з
порушеннями зору та слуху) щодо проблеми торгівлі людьми, безпечної
міграції та працевлаштування».
22 січня - медіа-чарт сучасних дитячих ілюстрованих книг та майстер
клас із використанням 3D пластиліну.
23 січня - літературний диліжанс творчістю німецького письменникаказкаря Якоба Людвіга Карла Грімма.
23 січня - для любителів сиру відбулася інформаційна година:
«Американська історія сиру».
25 січня – «Марія Немиро: письмениця, фольклорист, педагог» - вечір
пам’яті Марії Немиро – відомої просвітянки, педагога, фольклориста,
письменниці!
25 січня - ART-джем «Помалюй+». Новий формат спілкування на
вільному вечорі малювання, музики, читання.

27 січня поетичний ринг «Роберт Бернс — кобзар шотландський» (до дня
народження поета).
27 січня - тематична зустріч «Статеве виховання підлітків: погляд
фахівців».
27 січня - майстер-клас з опанування настільної гри Тaboo.
28 січня - Свято Трьох Королів або Трьох Волхвів – захід про історію
походження та традиції святкування завершального етапу різдвяних свят в
Німеччині
28 січня відбулася відеоконференція із циклу «Реформи в державі:
роз’яснення фахівця» на тему: «Детінізація зайнятості. Що потрібно знати
роботодавцям і працівникам про інформаційну кампанію Держпраці і до кого
саме прийдуть інспектори праці».
28 січня – «Пазлмікс: Ігрова кімната для юних ерудитів». Захід проведено
до Національного дня пазлів (США).
28 січня - Громадська організація «Культурний центр», очолювана Лідією
Сніжко, провела дев’яту науково-практичну конференцію «Успадкування та
популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся».
29 січня - тематичний захід «Трагедія. Подвиг. Пам'ять»: до Дня пам’яті
Героїв Крут».
30 січня - відбувся захід «Відкрита трибуна «Holocaust Remembrance
Day».
30 січня - відбувся літературно-музичний вечір «Музика і поезія – дотик
до душі».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
2 січня – тематична зустріч «Розмова про СНІД: суть, статистика, ознаки,
протидія».
10 січня – аплікація «Зимонька-зима» у школі раннього розвитку «Мамине
сонечко».
13 січня - «Різдвяні посиденьки» для молоді з інвалідністю та їх батьків.
22 січня - вечір поетичного настрою «Я для тебе горів, український
народе…» (присвячений 85-річчю від дня народження Василя Симоненка).
23 січня – літературно-мистецький захід «Король рок-н-ролу. Елвісу
Преслі – 85!»
23 січня - квест «Глобальні цілі сталого розвитку» для учнівської молоді.
27 січня - урок історії «Трагедія Голокост».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
15 січня - конкурс обрядової пісні «Із Віфлеємською звіздою ідуть до нас
колядники».
15 січня – народознавча годину на тему «У кожної прикмети – свої
секрети».
23 січня - літературна вікторина «Хто книжки читає – той і відгадає» та
бібліо-турне «Казковий диліжанс», конкурс «Чарівний кошик бажань».
23 січня - літературна мандрівка «Нечувані пригоди зимової погоди».

29 січня - у рамках мистецької вітальні «Музи Парнасу» відбувся пісенний
колаж «Американка з українським серцем – Квітка Цісик».
29 січня - година патріотичного виховання «Під Крутами пішли в
безсмертя».
29 січня - Тренінг з медіаграмотності для бібліотекарів закладів загальної
середньої освіти Рівного.
ЦБС м. Рівне
8 січня - традиційний ІХ фестиваль колядок «Колядують зорі на Різдво».
14 січня - конкурс колядок і щедрівок «Радуйся! Бог народився».
14 січня – літературна імпреза «По клавішах життя Макса Кідрука».
16 січня – зустріч з лікарем Колосом Олегом Павловичем «Вакцинація
надійний захист від хвороб»
19 січня – бесіда «Соборність – нагода осмислите те, що цементує
українську державність» (День Соборності України)
19 січня – гурток розвивальних ігор «Всезнайко» «Розвиток пам’яті».
22 січня – до дня проголошення Акта Злуки Української Народної
Республіки та Західноукраїнської Республіки було проведено історичну годину
«Україна єдина».
24 січня – творчий портрет «Легендарна піснетворка – Маруся Чурай».
27 січня - відеохроніка «Голокост – шрам на серці людства».
28 січня - історичний репортаж «У лабетах смерті. Пам'яті жертв
Голокосту».
29 січня - інформаційна година пам’яті «Навіки молоді Герої Крут».
29 січня - літературний сніданок за книгою В. Нестайка «Чарівні казки».
30 січня - літературна вітрина «Талант, який дарує радість дітям», до 90-річчя від
дня народження Всеволода Нестайка.
31 січня - історична година «Понад Крутами вічність у сурми сурмить».
У бібліотеках регіону:
У Дубенському районі:
8 січня – літературна година «Поетичний Всесвіт василя Симоненка», до
85-річчя з Дня народження поета (Міська центральна бібліотека)
9 січня – показ фільму «Кіборги. Герої не вмирають» (Будинок дітей та
молоді)
17 січня – фестиваль духовної музики «Різдвяні піснеспіви» (Районний
будинок культури)
20 січня – свято «Колядує вся родина. Моя рідна Україна». (Майдан
незалежності).
22січня – заходи з нагоди Дня злуки «Хай квітне у віках соборна Україна»
(Будинок дітей та молоді).
30 січня – заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут «волі народної дзвін»
(Будинок дітей та молоді)

У Дубровицькому районі:
- Творча спілка - Громадська організація Дубровицьке районне
літературно-мистецьке об’єднання «Журавлина» розпочала свою роботу у 2020
році. На зустріч зібралися творчі особистості які проводять свою діяльність,
результатом якої є створення літературних творів, публічно представляючи їх
на сторінках періодики та соціальних мережах.
- У Всесвітній день голосного читання в публічно-шкільних бібліотеках
району було проведено ряд цікавих та креативних заходів , зокрема щоб
привернути увагу до читання в Туменській публічно-шкільній бібліотеці
проведено акцію «Читають всі!».
У Здолбунівському районі:
2 січня – на засіданні клубу «Добра казка» ще раз перегорнули сторінки
життєпису лицаря української ідеї Степана Бандери, відгадували вікторину .про
його життєвий шлях, як визначного борця за волю України.
10 січня - Перегляд мультфільму «Різдвяна історія» за мотивами книги
Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» в бібліотечному кінозалі
«БібліоДивоСвіт»
16січня - #Здолбунів_на_Різдво – загальноміська святкова програма.
16 січня - Святкування Дня дітей-винахідників в клубі «Добра казка».
22 січня – тематична година «У єдності сила», до Дня соборності
України. (Районний будинок культури).
24 січня – творча зустріч з українським письменником В’ячеславом
Купрієнком та презентація його дитячої книжки під назвою «Мишасько і
розгардіяш».
31 січня – перегляд кінофільму «Крути».
У Костопільському районі:
22 січня – з нагоди Дня Соборності України відбулася зустріч із
громадським діячем, авторкою чотирьох монографій з мово-літературознавства
та збірок віршів, прозових творів Зоєю Володимирівною Дідич.
Інформаційний огляд нових надходжень «Інклюзія в умовах Нової
Української школи»
У Корецькому районі
22 січня – до Дня Соборності України проведено екскурс в історію
«Історичний урок єднання».
22 січня – бібліотеки Корецького району долучилися до Всеукраїнського
конкурсу дитячого читання «Книгоманія» для учнів 6-7 класів.
В Острозькому районі

1 – 14 січня – фотомарафон «Бібліотека в об’єктиві».
10 січня – «Новорічний детектив. Таємниця зниклих книжок та кекси» бібліотечна імпреза для школярів.
15 січня - Лекція-презентація з іконографії циклу Різдвяно-зимових свят.
Автор Єлісєва Тетяна Миколаївна, завідувач Музею волинської ікони (м.Луцьк),
єдиного в Україні музею ікони.
У Рокитнівському районі:
22 січня у бібліотеці-філії с. Обсичі проведено патріотичні заходи до Дня
Соборності України. Організовано ілюстративно-книжкову виставку «День
Соборності України», біля якої для користувачів відбулись цікаві історичні
інформини. Проведено патріотичний флешмоб «Я люблю свою країну».
22 січня в районній бібліотеці відбулося літературне рандеву з
рівненською письменницею Іриною Баковецькою-Рачковською і місцевими
літераторами.
21-29 січня - біля книжкової виставки-реквієм «Під Крутами пішли в
безсмертя» проводилась година–реквієм «Пам’яті студентам – героям Крут», до
дня Пам’яті Крут.
22-24 січня 2020 року на базі центральної районної бібліотеки відбулось
навчання – практикум новопризначених бібліотечних працівників району на
тему: «Внесення статистичних даних про діяльність бібліотек системи до
електронної системи моніторингу».
27 січня світ вшановує жертв Голокосту. У Рокитнівській районній
бібліотеці оформлена тематична викладка біля якої проводилась історична
інформина «Голокост, питання пам’яті та сумління». Проведено перегляд
історичне відео «День пам'яті жертв Голокосту».
28 січня. у інтернет-центрі бібліотеки відбувся вебінар «Велосипеди і
бібліотеки. Крутимо педалі назустріч прогресивному розширенню послуг,
здоров'ю і стабільності», організований Рівненською обласною бібліотекою для
молоді.
28 січня відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Детінізація зайнятості. Що потрібно знати роботодавцям і
працівникам про інформаційну кампанію Держпраці і до кого саме прийдуть
інспектори праці».
29 січня - відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Що необхідно знати громадянам про цьогорічну кампанію
декларування доходів».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
- У Національній бібліотеці України для дітей підбито підсумки Всеукраїнського
літературного дитячого конкурсу «Творчі канікули – 2019». Анна Рогаль з с.
Мирогоща Дубенського району стала переможницею в номінації «Знайомтеся –
це ми» (вікова категорія 11-13 років).
- Для підтримки Міжнародного зимового обліку птахів населених пунктів,

25-26 січня відбувся фотоконкурс оголошений Рівненським природним
заповідником, «Фотополювання за зимовими птахами».
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

