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Загальні питання
12 лютого – 75-і роковини загибелі Головного командира УПА-Північ
Генерал-хорунжого Дмитра Клячківського (Клима Савура): вшанування пам’яті,
покладання квітів та вінків до пам’ятника Климу Савуру.
15 лютого в Рівному відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виводу військ з
Афганістану. Біля пам’ятного знаку «Загиблим у локальних війнах» відбувся
мітинг-реквієм. У міському палаці культури «Текстильник» відбулися
урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 31-ї річниці виведення
військ з Афганістану.
20 лютого –День Героїв Небесної Сотні. Вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Панахида за
загиблими, покладання квітів. «Алея Героїв» кладовище «Нове». Меморіальні
заходи за загиблими біля Дошки Пам’яті Героям Небесної Сотні та Героям,
загиблим в зоні АТО. Виставка світлин Героїв Небесної Сотні, інсталяція світлин
«Зима, що нас змінила». Майдан Незалежності.
21 лютого - відбулося урочисте вручення міської літературної премії імені
Уласа Самчука. Ним став український прозаїк, перекладач, краєзнавець,
публіцист, член Національної спілки письменників України, член Національної
спілки журналістів України, заслужений журналіст України Віктор Мазаний за
нове художньо-публіцистичне видання «Кров репортера».
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
5 лютого - «Ярослав Мигаль віолончель у супроводі академічного
камерного оркестру». В концерті беруть участь: академічний камерний оркестр
Рівненської обласної філамонії, диригент Юрій Скрипник, Ярослав Мигаль
(віолончель, м. Львів).
9 лютого – «Органна музика з єврейським резонансом» закриття
міжнародного органного фестивалю. В концерті бере участь Свейн Тормода
Бекхус (орган, Ізраїль) закриття міжнародного органного фестивалю «Органний
собор 2020».
13 лютого - Концерт до дня закоханих «Історії кохання». В концерті беруть
участь: академічний камерний оркестр та артисти Рівненської обласної
філармонії, диригент Юрій Скрипник, концертмейстер Ірина Козачук.
16 лютого - Музична казка «Івасик-Телесик».
20 лютого - «Й.С. Бах: клавірні концерти». В концерті беруть участь:
академічний камерний оркестр Рівненської обласної філамонії та Денис
Яворський (фортепіано, Київ). Диригент Юрій Скрипник.

25 лютого - «Органні хіти». В концерті бере участь Олена Мацелюх (орган,
Львів).
КЗ «Міський Будинок культури»
04 лютого – благодійний арт-проект до Всесвітнього Дня боротьби проти
раку «Квітка надії» за творчістю Квітки Цісик.
17 лютого – вшанування чемпіонів та призерів чемпіонатів України із
зимового плавання серед юнаків.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
05 лютого – «Світові хіти 80-90-х» – творчий вечір гурту «LUXON».
13 лютого – «Love is…» – зйомка нового сезону До дня Закоханих
телевізійного гумористичного проекту Smile шоу.
15 лютого – Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 31-ї
річниці виведення військ з Афганістану, за участі народного аматорського
ансамблю бального танцю «Флеш», народного аматорського ансамблю танцю
«Барви Лади», народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Сузір’я
Едельвейс», зразкового аматорського театру читця «Едельвейс», зразкового
аматорського ансамблю танцю «Лада», зразкового аматорського театру
козацьких єдиноборств «Роксоланія», зразкового аматорського ансамблю
сучасного танцю «Why not», клубного об’єднання «Естрадно-циркової студії
Eridan», соліста міського палацу культури Миколи Бобрика.
16 лютого – «Кіноманія4. Оскар» – сольний концерт народного
аматорського інструментального ансамблю «Con Amore».
19 лютого – «Вечір поезії» – клубу дозвілля «Час зупинись».
22 лютого – Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Я артист
України».
23, 29 лютого – «Стрітення до нас прийшло» – театралізоване дійство за
народними звичаями та обрядами у зразковій студії музично-естетичного
виховання «Ладоньки».
26-27 лютого – майстер-клас в мистецькому об’єднанні «Едельвейс» з
хореографом-постановником шоу-проекту «Танцюють всі» Романом Горбачем.
27 лютого – вистава народного аматорського молодіжного театру за
однойменною п’єсою Рея Куні «Різдвяна історія або як знайти тата» з нагоди
Міжнародного Дня театру.
29 лютого – «Стрітення до нас прийшло» – театралізоване дійство за
народними звичаями в зразковій студії музично-естетичного виховання
«Ладоньки».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
4 лютого - відбулась творча зустріч з актрисою Рівненського
облмуздрамтеатру - Народною артисткою України Ліною Ізаровою, до 80-річчя
театру.

Рівненський академічний обласний театр ляльок
2 лютого - прем'єра вистави «Дуже невихований кіт».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
4 лютого - відбулося відкриття виставки: «Сторінками мистецького
літопису: В. Ємельянов та І. Чичеланов». Виставка створена з нагоди 105-річчя
від дня народження Василя Ємельянова та 100-річчя від дня народження Івана
Чичеланова – рівненських художників, які творили у Рівному у 50-90-х рр. ХХ
ст. На виставці представлено близько тридцяти картин художників, виконаних
олійними фарбами та аквареллю. На них зображені мальовничі куточки нашого
міста та області.
12 лютого - Презентація книги Галини Данильчук «Рівне у долях його
мешканців» книга 2.
13 лютого - Презентація циклу «Невідомий архів Уласа Самчука» (до 115річниці від дня народження Уласа Самчука) в літературному музеї Уласа
Самчука.
14 лютого - У Літературному музеї Уласа Самчука, з нагоди 115-ї річниці
від дня народження письменника, продовжуються «Самчукові зустрічі».
В музеї пройшов експрес-урок «Улас Самчук в контексті празької
школи»,
18 лютого - Археологічна виставка «Рівне. Тисячолітня історія» Виставка
створена за результатами досліджень поселення «Пляж 1 А» (берег озера
Басів_Кут). Матеріали представлені артефактами, датованими від 5 тис до н. е.
до 7 ст н. е.
18 лютого - В Літературному музеї Уласа Самчука продовжуються
«Самчукові зустрічі». Відбулася четверта зустріч – концерт «Живі струни» від
учнів Олександрійської спеціалізованої мистецької школи-інтернату I-III
ступенів.
19 лютого - У Літературному музеї Уласа Самчука, з нагоди 115-ї річниці
від дня народження письменника, продовжуються «Самчукові зустрічі». П’ята
зустріч – мистецько-літературний захід - «Нарід чи чернь» від Рівненської
обласної організації Національної Спілки Письменників України та вокальної
школи заслуженого працівника України, доцента Рівненського державного
гуманітарного університету – Галини Швидків.
20 лютого - в Літературному музеї Уласа Самчука завершилися
«Самчукові зустрічі». Саме в цей день вшановували 115-ту річницю від дня
народження Уласа Самчука. В рамках проведення заходу були нагороджені
переможці першого учнівського конкурсу імені Уласа Самчука, ініціатором та
головою якого є Оксана Соколик (Канада) – виконавець останньої волі Уласа
Самчука.
25 лютого – персональна художня виставка Віктора Гвоздинського
«Барви рідного краю».

Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 лютого - відбулося відкриття художньої виставки «Дотик акварелі».
Автори представлені на виставці: Павло Бенедюк, Олександр Бобришев, Оксана
Галайчук, Микола Горєлов, Зоя Ємельяненко, Степан Карпюк, Вадим
Пономаренко, Наталя Серветник, Ігор Філик. Під час відкриття відбулися демопокази художників.
2 лютого – тематична зустріч «Медитація, або наука щастя».
5 лютого - захід щодо відзначення Black History Month=Місячника афроамериканської історії. Свято відзначається щороку в лютому в США та Канаді,
під час якого відбуваються пам'ятні заходи, присвячені боротьбі суспільства з
рабством, расизмом, упередженнями та бідністю.
6 лютого – літературно-мистецький захід «Валентин Сильвестров –
композитор свободи», за участі Інни Жовнір, викладача Рівненської дитячої
музичної школи № 2.
8 лютого - лекція «Антропософський погляд на здоровий розвиток
дитини».
12 лютого - відбулася тематична зустріч «Пересопницьке Євангеліє –
духовна святиня українського народу», організована Рівненською обласною
бібліотекою спільно з Культурно-археологічним центром «Пересопниця».
14 лютого – вечірка до Дня всіх закоханих «Кохання триватиме вічно».
16 лютого - презентація книги «Володимир Донець і його велика музична
родина», яку упорядкував Богдан Столярчук.
16 лютого - презентація нової поетичної збірки Наталії Демедюк
«Азимут», виданої у письменницькій робітні «Оповідач».
19 лютого - літературні читання «Художній літопис української історії:
роман «Волинь» Уласа Самчука», присвячені 115-річчю від дня народження
українського письменника, журналіста і публіциста, члена уряду УНР у вигнанні
Уласа Самчука за найвидатнішим його твором – романом-епопеєю «Волинь».
19 лютого - літературний круїз творчістю видатного теоретика та
реформатора театру Бертольда Брехта – одного з універсальних людей
мистецтва.
20 лютого – відбувся тематичний захід «Молитва лине в небеса»,
присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні.
20 лютого - відбулася відеоконференція із циклу «Реформи в державі:
роз’яснення фахівця» на тему «Нові онлайн-сервіси в Електронному кабінеті
водія».
24 лютого - урочистий прийом з нагоди 80-річчя Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки.
25 лютого - у рамках проекту «Я – АРТ» психолог Іванна Голуб проведе
майстер-клас «Основи казкотерапії: Міфи народів світу».
26 лютого - правовий лекторій для молоді «Феміда».
26 лютого - відбувся конкурс вигаданої казки до Tell a Fairy Tale Day.

27 лютого - «діалог після читання» книги Макса Кідрука «Допоки світло
не згасне назавжди».
27 лютого - подорож у світ «Пригод Олівера Твіста». Літературні студії
приурочені до річниці виходу роману.
27 лютого - відбувся культурно-мистецький захід «Я вершник крилатої
думки» - зібрання творчих особистостей, незмінним засновником і духовним
наставником якого є Тетяна Войтович. Основною метою і меседжем заходу є
інтеграція людей з інвалідністю в суспільство за допомогою розбудови та
популяризації інтелектуальних майданчиків для творчості.
27 лютого - відкрилася виставка робіт, надісланих на обласний етап
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським
дням «Об‘єднаймося ж, брати мої!».
27 лютого - літературний діалог за сторінками книги нашої землячки
Олени Захарченко «Третя кабінка Лос-Анджелес».
29 лютого - відбувся Обласний конкурс читців-аматорів «Кобзарева струна
не вмирає», присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка.
29 лютого - презентація книги Тамари Горіха Зерня «Доця».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
3 лютого - відбувся воркшоп, у рамках підвищення екологічної культури,
з виготовлення коробок для макулатури. Провела цей захід рівненська
молодіжна ініціатива «Ecogradus».
9 лютого - відбулася презентація книги про соціум та психотропність під
назвою «Пластилін» Ірини Баковецької-Рачковської.
10 лютого – «Життя в ім’я науки і України» - з нагоди відзначення 175річниці від дня народження Івана Пулюя відбувся тематичний калейдоскоп, що
присвячений видатним постатям.
14 лютого - зустріч з колишніми солдатами та офіцерами афганської війни
«Афганістан: героїзм крізь біль та сум» до Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав.
20 лютого - Літературний портрет «Улас Самчук: письменник, публіцист,
патріот» з нагоди 115-ї річниці з дня народження Уласа Самчука.
20 лютого – відкриття виставки «Феєрія Всесвіту» художниці-аматора
Наталії Абросімової та її сина Валентина Капіноса
20 лютого - відбулася пісенно-поетична імпреза «Жанна д’Арк з України»
присвячений 395-річчю з дня народження Марусі Чурай. Захід відбувся за участі
заслуженої акторки України Ніни Ніколаєвої з Рівненського обласного
академічного музично-драматичного театру.
26 лютого - квест «Авантура Енея» за мотивами «Енеїди» Івана
Котляревського.
26 лютого – відбувся літературно-художній вечір «Майдан Гідності в
наших серцях» до вшанування Дня Героїв Небесної Сотні.
26 лютого - відбулася публічна лекція про Уласа Самчука, доктора
педагогічних наук, професора кафедри української літератури Рівненського
державного гуманітарного університету Романишиної Наталії Василівни.
26 лютого - Вікторина до Міжнародного дня рідної мови.

Рівненська обласна бібліотека для дітей
3 лютого - творча зустріч з письменником, знавцем китайської мови,
волонтером, колишнім розвідником та виконавцем власних пісень - В'ячеславом
Купрієнком.
5 лютого – бібліотека долучилися до Всесвітнього дня читання вголос.
6 та 7 лютого - тренінги з медіаграмотності для вчителів початкових класів
та класних керівників Рівненської ЗОШ № 11. Основні теми тренінгів:
об’єктивність та прибутковість медіа, види інформації, журналістські стандарти,
актуальність медіаосвіти.
13 лютого - креативна година «Подарую тобі серденько», що пройшла в
межах творчих студій «Кольорові намистинки».
18 лютого, до Міжнародного дня рідної мови, бібліотека провела скайпурок для дітей пункту вивчення української мови м. Добре Місто (Польща), в
рамках міжнародного онлайн-проєкту «Ми - українці. Я і ти!».
ЦБС м. Рівне
2 лютого в бібліотеці-філії № 7 розпочав свою роботу клуб
інтелектуального розвитку «Маленький розумник».
3 лютого - до 90-річчя від дня народження Всеволода Нестайка в
бібліотеці-філії № 5 відбувся літературний конкурс «По сторінках творів
Всеволода Нестайка».
3 лютого в гостях у бібліотеках міста був письменник, бард-афганець,
офіцер спецназу, розвідник, лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів
авторської пісні – В’ячеслав Купрієнко, зі своєю книгою для діток «Мишасько і
розгардіяш».
4 лютого відбулась година пам’яті «Спомини ратного поля», до День
вигнання нацистських окупантів з міста Рівного.
6 лютого відбувся вечір-реквієм «Ви віддано цю волю здобували».
Користувачами бібліотеки була представлена літературно-музична композицію
«А Сотню вже зустріли небеса».
9 лютого - посиденьки працелюбів «Добрий господар – садівник».
11 лютого - онлайн-урок «Реальні небезпеки віртуального світу».
13 лютого відбувся кінопоказ фільму «Зоопарк».
13 лютого - інформаційна година – «Гаряча точка холодної війни».
18 лютого - мовно-літературна вікторина «Мова рідна, слово рідне»,
присвячена Міжнародному дню рідної мови.
23 лютого - відбулася година інформації «Небесна Сотня – ангели, які
тримають українське небо».
24 лютого – літературний квест «В океані рідної мови».
24 лютого – мовний круїз «Душа народу бринить у мові».
25 лютого – бібліотечні частування «Масляна іде – млинці та мед несе».
25 лютого – майстерня радості «Іде весна».
26 лютого – літературна світлиця «Покотила Масниця, добра красуня».

26 лютого – зустріч з учасником АТО Романом Алексійчуком «Гідні сини
свого народу».
27 лютого – мовне кафе «До слова рідного торкнись душею».
28 лютого – в гостях у казкової Феї «Як Капітошка подорожував по місту
розваг».
У бібліотеках регіону:
У Дубенському районі:
10 лютого - відкриття виставки «Луцьк. Душа міста» - Державний
історико-культурний заповідник у м. Дубно
20 лютого: - В бібліотеці с.Птича відбувся перегляд фільму- реквієму до
Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні «Небесна сотня в вирій полетіла», також було
представлено книжкову виставку «Мамо, не плач, я повернуся».
- «Безсмертні Герої Небесної Сотні» - під такою назвою у бібліотеці с.
Соснівка відбулася година пам'яті присвячена Героям Небесної Сотні.
- До дня вшанування Пам'яті Героїв Небесної Сотні в бібліотеці с. Малі
Сади проведено перегляд літератури «Герої не вмирають - вони йдуть на небо».
21 лютого - в бібліотеці села Озеряни відбулася літературно- інформаційна
година «Мова журавлина, повертайсь із вирію до нас».
У Дубровицькому районі:
5 лютого - у Всесвітній день голосного читання в публічно-шкільних
бібліотеках району було проведено ряд цікавих та креативних заходів, зокрема
акцію «Читають всі!».
21 лютого в районній бібліотеці відбулася творча зустріч з
представницею молодого покоління українських письменників Оленою
Лотоцькою.
У Костопільському районі:
19 лютого - відеоконференція із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця» на тему «Нові онлайн-сервіси в електронному кабінеті водія. Робота
застосунку «Дія». Консультував - начальник сервісного центру МВС в
Рівненській області Валерій Белець.
20 лютого - масовий захід «Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії».
20 лютого в Головинській книгозбірні пройшла історична година «Ангели
пам’яті».
21 лютого у с. Яполоть проведено літературний ранок «Рідна мова –
коріння поезії», до Міжнародного дня рідної мови.
23 лютого у Костопільській районній бібліотеці відбувся захід «Слава
Вам, Героїні Майдану», організований ГО «Союз Українок».
В Острозькому районі

3 лютого - Презентація виставки «Світле життєрадісне мистецтво
художниці», присвяченої 120-й річниці з дня нароження уродженки м. Острога
Ольги Яновської. Місце проведення: краєзнавчий музей Державного історикокультурного заповідника м. Острога
6 лютого - Презентація виставки «Топ 15 рідкісних експонатів Музею
книги та друкарства» (Музей книги та друкарства міста Острог).
11 лютого - День відкритих дверей в музеях та на виставках державного
історико-культурного заповідника
14 лютого - До дня закоханих у замку князів Острозьких (Державний
історико-культурний заповідник м. Острог) відбулася Розмова про кохання. Тalk
in museum.
25 лютого - Презентація міжмузейного проекту «Вона в віки майбутні йти
повинна» Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької областей, м.
Києва, присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки.
Місце проведення: Музей книги та друкарства міста Острог
У Рокитнівському районі:
4 лютого відбулася презентація книг детективного жанру, «моторошної»
літератури Ксенії Циганчук: «Коли приходить темрява», «Кривавими слідами»,
«По той бік пам’яті».
12 лютого відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «ОСББ: безпека ліфтів, газового господарства, ремонт
будівель, утримання прибудинкової території». Спікер вебінару: Іван Онищук,
начальник відділу нагляду у будівництві та котлонагляду Управління Держпраці
у Рівненській області .
14 лютого - відбувся святковий майстер клас «Книжкова закладка для
розуму і рук зарядка» до Дня дарування книг.
19 лютого відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Нові онлайн-сервіси в електронному кабінеті водія. Робота
застосунку «Дія»». Спікер вебінару: Валерій Белець, начальник сервісного
центру МВС в Рівненській області .
19 лютого проведена година – реквієм «Герої не вмирають… Просто
йдуть…».
20 лютого проведено районний мітинг-реквієм по вшануванню пам’яті
Героїв Небесної Сотні, що проходив біля Стелли Героям Небесної Сотні та
військовослужбовцям, які загинули в зоні проведення АТО.
20 лютого - літературна свіча пам’яті «Їх дух незламний і безсмертний».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
- Daily Mail склала список з десяти маловідомих місць, пов'язаних із коханням,
по всьому світу. Першим у рейтингу зазначено "Тунель кохання", розташований
у селищі Клевань на Рівненщині. Про це повідомляється на сайті британського
видання. «Український «Тунель кохання» – недіюча залізнична колія, оточена
арками з гілок дерев. Туди можна доїхати як зі Львова, так і з Києва, найближче

місто – Рівне. Місцева легенда свідчить, що бажання, яке пари загадують
всередині тунелю, здійсниться», – йдеться в повідомленні. Окрім української
локації, до списку потрапили романтичні місця з інших країн світу: Грузії,
Естонії, США, Франції, Мексики.
- Проект «Бібліотека – інклюзивний простір для молоді» цьогоріч здобув
перемогу в обласному конкурсі проектів від управління у справах молоді та
спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Це спільна ініціатива ГО
«Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» та
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, яка виступає головним
партнером проекту. Проект покликаний сформувати інклюзивний простір на базі
публічної бібліотеки та запропонувати інклюзивну програму, яка забезпечить
соціальну взаємодію дітей, молоді з різних соціальних груп, їхню спільну
діяльність та творчу реалізацію в середовищі бібліотеки як «третього місця» в
житті громади.
Матеріал підготувала А. Хамедюк

