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Загальні питання
6 березня – урочистості, присвячені 206-й річниці від Дня народження
Т.Г.Шевченка.
11 березня - В Культурно-археологічному центрі «Пересопниця» відбулася
презентація факсимільних видань «Реймське Євангеліє ХІ ст» та «Віденський
Октоїх ХІІ-ХІІІ ст.» в рамках проекту «Повертаємо в Україну культурну
спадщину» за сприяння видавництва «Горобець» м. Київ
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
5 березня - «Чи ми ще зійдемося знову…» (концерт присвячений Дню
народження Т.Г.Шевченка). В концерті беруть участь: академічний камерний
оркестр Рівненської обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник, Світлана
Жуковська (сопрано), Оксана Денисяка (бандура), Ірина Козачук
(концертмейстер), ведуча Заслужена артистка України Галина Грицюк.
7 березня – «Подих весни». В концерті беруть участь: академічний
камерний оркестр Рівненської обласної філармонії та Тарас Пастушок
(саксофон) лауреат міжнародних конкурсів, викладач кафедри духових та
ударних інструментів інституту мистецтв РДГУ, диригент Юрій Скрипник.
11 березня - «Попурі світових хітів». В концерті беруть участь: артисти
Рівненської обласної філармонії Заслужена артистка України Ірина
Криворученко, Анастасія Янцур, академічний камерний оркестр Рівненської
обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник.
КЗ «Міський Будинок культури»
3 березня – відкриття виставки «Діви Олександра Гурістюка».
6 березня – проведення урочистостей з нагоди першого випуску слухачів
Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
4-5 березня – майстер-клас в мистецькому об’єднанні «Едельвейс» з
хореографом-постановником шоу-проекту «Танцюють всі» Романом Горбачем.
6 березня – урочистості та святковий концерт з нагоди свята 8 Березня для
військовослужбовців-жінок військових частин Рівненського гарнізону за участі
творчих колективів.

7 березня – святковий концерт народного аматорського естрадного
оркестру «Мегаполіс» в рамках святкування 45-ти річчя Міського палацу
культури.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
6 березня – урочистості, присвячені 206-й річниці від Дня народження
Т.Г.Шевченка.
6 березня - відкриття пересувних виставок: «Шевченкові мотиви»,
«Кобзарі в острозькій музейній збірці»
6 березня - Прем’єра вистави «Наташкіна мрія».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
7 березня – до 206 років від народження Тараса Шевченка - тематична
вистава з моментами пісочної анімації «Думи мої, думи».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 березня - відкрилася фотовиставка «Щаслива родина – здорова дитина!»,
яка пропагує сімейні цінності, формує досвід відповідального батьківства та
популяризує сімейні форми виховання дітей. Відвідувачам запропоновано 12
локацій в м. Рівне, де батьки та діти можуть спільно провести час та створити
нові щасливі спогади-емоції.
1 березня відкриття щорічної виставки-конкурсу творчих робіт вихованців
Рівненського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
«Космічні фантазії – 2020».
5 березня - тренінг-лекції з дитячої психології. Провела тренінг Оксана
Третяк, досвідчений спеціаліст з питань дитячої психології.
5 березня - відбулася стартова прес-конференція проєкту «Бібліотека –
інклюзивний простір для молоді», який здобув перемогу на обласному конкурсі
проектів управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної
адміністрації.
6 березня - стартував проект «Бібліотека – інклюзивний простір для
молоді». Відбувся перший майстер-клас по виготовленню листівки та сувеніру з
нагоди свята 8 Березня, в якому взяли участь молодь ГО «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін» та студенти-волонтери Рівненського державного
гуманітарного університету кафедри педагогіки та психології (дошкільної та
корекційної).

10 березня – нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».
11 березня – відбулася ділова зустріч «Рівненська фабрика нетканих
матеріалів: віхи історії та сьогодення».
12 березня – диспут «Цілі сталого розвитку: Україна»… Здорове
харчування як основа життєдіяльності людини.
12 березня - відбулася відеоконференція із циклу «Реформи в державі:
роз’яснення фахівця» на тему «Будівництво. Вимоги безпеки». Спікер
вебконференції – начальник відділу нагляду у будівництві та котлонагляду
Управління Держпраці у Рівненській області Іван Онищук.
12 березня – презентація фотовиставки, альбому світлин та зустріч з
авторами-випускниками школи фотографії Олександра Харвата «У фарватері
істини». На виставці представлені 36 авторів за період їх навчання в школі
впродовж 2009-2019 рр.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
2 березня - пізнавальне турне «Young tourists» для учнівської молоді.
2 березня – тематичний захід «Стів Джобс: людина-легенда».
4 березня - «Літературний ігроленд “Що ти знаєш про Шевченка?”»
6 березня - відбувся флешмоб «Шев4енко» спільно з патрульною поліцією
м. Рівне.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
5 березня - до дня народження Тараса Шевченка в бібліотеці пройшов ряд
заходів, присвячених творчості геніального українця: літературна година «Звучи
над нашим рідним краєм, безсмертне слово Кобзаря!»; поетична година
«Шевченковим словом умію читати»; вікторина «Ми тебе не забули, Тарасе!»;
літературно-художній вернісаж «Тарас Шевченко – наш. Він для усіх століть».
ЦБС м. Рівне
2 березня - літературна вікторина «Шевченкові твори, сяють мов зорі».
2 березня - була проведена гра-фантазія «Сторінками великого Кобзаря».
4 березня відбулася зустріч з Віктором Мазаним – письменником,
заслуженим журналістом України, публіцистом, перекладачем, краєзнавцем.
4 березня - творча зустріч «Літературна палітра Рівненщини».
5 березня – презентація книги Анни Шила «Жінка війни».
5 березня - Шевченківське свято «Стежки творчості генія».
5 березня - другий етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
«Книгоманія – 2020».
9 березня - година творчості «Незламний дух Кобзаря».
10 березня - всі бажаючі читали Шевченкового Кобзаря та переглядали
слайди «Національний музей Тараса Шевченка».
12 березня в бібліотеці-філії № 5 відбулась година патріотизму «Неопалені
сторінки історії.

У бібліотеках регіону:
У Дубенському районі:
3 березня - відкриття художньої виставки картин та авторських писанок
Михайла Голютяка (Державний історико-культурний заповідник м. Дубно)
4. березня – фольклорне свято «Ой ти, весно красна» (Міський клуб)ю
10 березня – заходи з відзначення 206-ої річниці з Дня народження Т.
Шевченка «Нас гуртують думи Кобзаря».
13 березня – заходи до Дня українського добровольця.
У Дубровицькому районі:
6 березня – святковий концерт «Повіки будь благословенна, жінко»
(Дубровицький РБК).
9 березня - 206 - та річниця з Дня народження Тараса Шевченка. В місті
Дубровиця прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, аби вшанувати пам'ять
Великого Кобзаря в День його народження керівники району та міста,
громадські активісти, жителі міста та району.
У Здолбунівському районі:
5 березня - В Здолбунівській районній бібліотеці для дітей та юнацтва
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2020».
За звання «Найкращого читача Здолбунівського району» змагалися найкращі
читачі публічно-шкільних бібліотек району та шкіл міста.
12 березня в приміщенні Здолбунівської районної бібліотеки відбулася
презентація наукового збірника «Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині».
Презентували збірник автори статей Андрій Жив’юк, Андрій Фелонюк, Руслана
Давидюк.
У Костопільському районі:
10 березня - відбувся бібліоперфоменс «Ліна Костенко – Земна. Небесна.
Таємнича».
11 березня - літературна зустріч з поетесою Олександрою Веремчук:
«Чарівний світ поезії».
У Корецькому районі
4 березня 2020 року, за ініціативи працівників ЦРБ, біля пам'ятника Тараса
Григоровича Шевченка, пройшов флешмоб «Читаємо Шевченка».
10 березня в Туристичному Інформаційному Центрі проходив захід під
назвою «Рівненщина в житті Т. Г. Шевченка», присвячений подорожі Кобзаря

рідною для нас Волинню, а зокрема й Кореччиною, під час наукової експедиції
Київської археографічної комісії восени 1846 року.
11 березня – бібліотечний вернісаж «Весна починається з «Кобзаря»!
В Острозькому районі
2 березня - презентація виставки художніх робіт Богдани Гуменюк з
м.Кременець (Державний історико-культурний заповідник м. Острога).
4 березня - у Національному університеті «Острозька академія» вперше
відбулася виставка рівненського художнього текстилю «Текстильні діалоги». На
виставці представлені роботи рівненських текстильників, членів Національної
спілки художників України, які об’єдналися в мистецьку групу «КОЛОАРТ».
Організатори: Павло Бенедюк, Оксана Галайчук, Алевтина Кляповська, Тетяна
Лукашевич, Ольга Побережна, Іванна Токар.
11 березня в Острозькій бібліотеці відбулася зустріч з українським
дитячим письменником Сергієм Гридіним.
У Рокитнівському районі:
05 березня в книгозбірні вiblio-майстрині Креатив майстерні «Biblio-Art
майданчик» провели майстер клас «Подарунковий пакет до 8-го Березня», під
керівництвом Тетяни Лобач.
10 березня 2020 року о 10 год. у інтернет-центрі бібліотеки відбувся
вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення фахівця» на тему
«Будівництво. Вимоги безпеки». Спікер вебінару: Іван Онищук, начальник
відділу нагляду у будівництві та котлонагляду Управління Держпраці у
Рівненській області .
11 березня 2020 року о 10 год. у інтернет-центрі бібліотеки відбувся
вебінарі із циклу «Твоє право». Тема: «Виконавче провадження: особливості та
законодавче регулювання». Спікери вебінару: Єрьомкін Ігор Володимирович адвокат, який співпрацює з Рівненським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги; Биков Олександр Володимирович - головний
спеціаліст Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
Традиційних українських танців навчали у Рівному музики із столиці. Це
гурт «Варйон», фольклорист Валерій Гладунець і лірник Тарас Компаніченко.
Музики провели рівнянам майстер-клас автентичних танців із різних регіонів
України, заграли на традиційних інструментах, розпочавши вечір із трембіти. До
обласного центру музикантів і фолькльористів запросив рівненський лірник
Андрій Ляшук. Ініціатива цього заходу належить пластунці Олесі Бурдюк.
Зустріч назвали «Танці зі скрині».

До 80-річчя з дня утворення Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки було приурочено акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Наслідком акції
стало поповнення фонду українськими виданнями, що вийшли за останні десять
років – понад 50 книг на суму 2500 гривень.
У Рівненській обласній універсальній бібліотеці фінішував флешмоб до
206-річчя від Дня народження Тараса Шевченка. Установі «#мійКобзар»
передали працівники управління інфраструктури і промисловості Рівненської
ОДА. Тут він зберігатиметься до наступного року.
Матеріал підготувала А. Хамедюк

