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Загальні питання
В парку Шевченка в Рівному відкрили «Таємничі підземелля» Рівного.
Відкриття було присвячене до Дня міста. Проєкт реалізовують з 2016 року, коли
тут вперше знайшли сліди старої кладки. У 2018 році був підписаний контракт,
згідно якого ЄС виділив на будівництво 12 мільйонів гривень. З бюджету міста
виділили 3,5 мільйонів.
1-30 вересня – проводився Районний дистанційний фестиваль жартівливої
пісні та гумору «Де сміх – там і пісня лунає».
Організатором районного дистанційного фестивалю жартівливої пісні та
гумору «Де сміх – там і пісня лунає» є організаційно-методичний центр відділу
культури, молоді та спорту Рівненської райдержадміністрації. Метою
Фестивалю є збереження та подальший розвиток традиційної народної пісенної
культури, розмовного жанру, підтримка та популяризація талановитих
виконавців народних пісень, гумору.
23 вересня - обласну літературну премію імені Світочів вручили
рівненській письменниці, поетесі, журналістці, композиторці - Ірині
Баковецькій. Обласну літературну премію імені Світочів вручили рівненській
письменниці, поетесі, журналістці, композиторці - Ірині Баковецькій. Грошову
винагороду авторка отримала за плідну творчу і культурно-просвітницьку
діяльність, зокрема, за написання книги «Торчки або Ґрант для контрабанду»
26 вересня - Напередодні Всесвітнього дня туризму, у Рівненській ОДА
пройшли урочистості. Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг та
начальниця управління культури та туризму Любов Романюк привітали кращих
фахівців галузі та відзначили їх почесними грамотами. За словами посадовців,
знаковою подією у цьому році стала презентація нової концепції «Рівненщина
туристична». А саме: оновлений брендбук, ребрендинг сайту «Rivne.travel» та
розробка стратегії розвитку туризму області до 2027 року.
26 вересня - У Рівному презентували анімовану «Крамницю часу» Олени
Медведєвої. Це вже шоста анімація до книг авторки. Художні образи створювала
рівненська художниця Наталія Серветник. Така інтерпретація книги, на думку
письменниці, допоможе оживити творчу уяву юних читачів. Олена Медведєва є
авторкою понад двох десятків вишиваних, різьблених, бісерних і в'язаних
артбуків.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
3 вересня – «Орган та голос». В концерті взяли участь: Олена Удрас (орган,
Одеса), Заслужена артистка України Ірина Криворученко (мецо-сопрано).
13 вересня - Дитяча опера «Пан Коцький».
15 вересня – «Картинки з виставки». Євгенія Бельмас, орган.

18 вересня – «Танго останньої надії» - прогулянка на межі снів і фантазій.
У концерті взяли участь: Заслужений Артист України Назарій Пилатюк
(скрипка), Петро Довгань (фортепіано), Антон Сопіга (гітара) у супроводі
Академічного камерного оркестру філармонії, диригент Юрій Скрипник,
КЗ «Міський Будинок культури»
Вже втретє в Міському Будинку Культури пройшла Урочиста Академія з
нагоди Дня міста. Ця подія зібрала найдостойніших рівнян року аби вручити їм
нагороди за їхню працю на благо розвитку нашого міста.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
2 вересня - Танці у Тараканівському форту, на пляжі Басового Кута та в
різних локаціях міста - усе це в одній відеоверсії ансамблю сучасного танцю
«Сузір'я Едельвейс» міського палацу культури, яка знята за мотивами книги Igor
Nemoff «Пішохід» (керівниця ансамблю Олена Присяжненко). У шоу – чуттєва
філософія, простір для фантазіі, магічна відвертість, душевна хореографія... і
шепіт зірок...
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
23 вересня - у Рівному підсвітили Драматичний театр в рамках проекту
голови ОДА Коваля «Подаруй світло». Урочисто, під супровід оркестру, засяяв
фасад Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру.
27 вересня – відкриття 81-го театрального сезону. Відкрили сезон
поетичною містерією «Та не однаково мені…» за творами Тараса Шевченка.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
У рівненському театрі ляльок розпочався новий 46-й сезон. Гурт «От
Вінта» перед входом у театр презентував музичну тему майбутньої вистави
«Ріпка». Це – рокове переосмислення казки Івана Франка. За словами фронтмена
гурту Юрія Журавля, вони її трохи осучаснили. «Ріпку» планують презентувати
у театрі в 2021-му році. Наразі ж глядачам пропонують прем'єру нової вистави
«Равлинка та її хатинка».
19 вересня - Станіслав Лозовський, актор Рівнеського обласного музичнодраматичного театру і театру ляльок, став лауреатом конкурсу-огляду театрів
ляльок України «Прем’єри сезону» у номінації «найкраща чоловіча акторська
робота з лялькою» за роль дідуся у виставі «Ведмедики-бешкетники».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей

24 вересня - «Креативна книга» спільно з Літературним музеєм Уласа
Самчука провели онлайн презентацію нової акварельної анімації «Крамниця
часу» письменниці Олени Медведєвої.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 вересня - відбулася творча зустріч з молодим солістом – виконавцем
Павлом Подкопаєвим. Павло Подкопаєв, студентом відділу музичної освіти
університету Казимира Великого в Бидгощі (Польща).
5 вересня презентація виставки творчих робіт учнів художньої студії
«Художній студії – 15!» Художня студія була заснована в 2005 році при
Рівненській обласній організації Національної спілки художників України. У
2017 році студія реорганізована мистецьким об'єднанням «Колоарт» в рамках
проекту «Рівне АРТистичне» та перетворена на міський центр неформальної
художньої освіти дітей та дорослих.
6 вересня у бібліотеці відбулася презентація дев’ятої книги науководокументального видання «Реабілітовані історією. Рівненська область».
10 вересня відбулося нагородження переможців десятого ювілейного
обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини». Конкурс заснований
Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації та
проводиться у партнерстві з бібліотеками області.
11 вересня - в рамках реалізації проекту «Бібліотека – інклюзивний простір
для молоді» відбулась зустріч молоді ГО «Спілка інвалідів з дитинства
«Передзвін» із студентками 2 курсу спеціальності «Спеціальна освіта.
Логопедія» кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) ім. проф.
Т. І. Поніманської (Рівненський державний гуманітарний університет).
13 вересня – творча зустріч «Діти, музика, баян – моє життя» з викладачем–
методистом Рівненської дитячої музичної школи ім. М. Лисенка Людмилою
Федоровою та її учнями.
13 вересня відбулася лекція-практикум з циклу «Медитація або Наука
щастя»
16 вересня відбулася презентація наукових досліджень студентів гуртків
технічного відділення Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України» під керівництвом кандидата педагогічних наук, викладача-методиста
Н. Г. Русіної. Тематика робіт: земельне право, геодезія та землеустрій.
16 вересня для мешканців області проведено відеоконференцію із циклу
«Реформи в державі: роз’яснення фахівця» на тему «Готуємося до
опалювального сезону: експлуатуємо котли безпечно, правильно оформлюємо
працівників».
17 вересня - літературний портрет «Володимир Винниченко: творчість в
книзі, на сцені та на екрані», присвячений 140-річчю від дня народження
письменника.

19 вересня Іванна Рихлюк, ведуча івент-подій, журналістка телеканалу
НТН, провела майстер-клас «Акторсько-журналістські здібності» для членів
громадської організації «Літеко».
20 вересня відбулася творча зустріч із Раїсою Цапун, педагогом,
фольклористом, етнографом, збирачкою та виконавицею українського пісенного
фольклору, авторкою публікацій із традиційної культури України, доцентом
кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного
університету з нагоди її 60-ліття.
20 вересня - відбулася тематична зустріч «Ліс у нашому житті»: до Дня
працівників лісу.
20 вересня - в рамках проекту «Письменник – книга – фільм» відбувся
літературно-мистецький захід «Фільм «Чорний Ворон» – очікування і дійсність».
21 вересня понад 70 бібліотечних фахівців Рівненщини взяли участь у
вебінарі «Засади запобігання корупції у галузі культури». Учасниками онлайнзаходу стали директори публічних бібліотек, завідуючі сільськими філіями,
бібліотекарі централізованих бібліотечних систем та об’єднаних територіальних
громад Рівненщини.
22 вересня - у рамках роботи університету «Здоров’я нації» відбулася
тематична зустріч людей літнього віку з фахівцями - «Твоє здоров’я: стратегія
успіху».
23 вересня - онлайн-круглий стіл на тему «Посилення спроможності
публічних бібліотек в контексті цифровізації суспільства».
23 вересня - в рамках літературної студії «Погорина» відбулася презентація
нової книги рівненської письменниці Ірини Баковецької-Рачковської «Торчки,
або грант на котрабанду». Захід розпочався нагородженням Ірини літературною
премією ім. Світочів, яку вручили заступник голови Рівненської обласної
державної адміністрації Сергій Гемберг та начальниця управління культури і
туризму Рівненської обласної державної адміністрації Любов Романюк.
24 вересня - лекція-зустріч із головою Рівненського обласного товариства
«Меморіал», доктором історичних наук Володимиром Борщевичем. Науковець
поділився інформацією про найновіші дослідження з історії Української
православної церкви, та більш детально зупинився на питанні українських
церковно-визвольних змагань періоду Другої Світової війни.
24 вересня – «Молодь за екологію. Планета – це ми!» - тематична зустріч
активної молоді, основною темою якої була проблема екології нашого міста.
27 вересня - відбулася презентація дитячої книжечки рівненської
письменниці Віри Мельникової «Дитинство з пензликом в руці», яку авторка
присвятила талановитим діткам – поціновувачам українського художнього слова
та пензля.
27 вересня – у бібліотеці разом з літературно-мистецькою платформою
«Шумоізоляція» відбулася молодіжна поетична вечірка «Вкрай відкритий
мікрофон». Відкритий мікрофон – це інтерактивний формат, пов’язаний зі
стендап-комедією. Коміки використовують його, щоб «перевірити» свої жарти
на живій публіці і за реакцією залу визначають якість свого матеріалу.
27 вересня - відбулася творча зустріч з письменницею, блогеркою,
перекладачкою, журналісткою Дзвінкою Торохтушко. Любов Бурак, що пише
під творчим псевдонімом Дзвінка Торохтушко – авторка поетичних збірок

«Заквітну деревієм», «Звуки і знаки», роману «Масік», збірки новел «Питровна»
(2018), поетичної збірки «Молитва» (2019), збірки сатиричних новел «Родинне»
(2019), співавтор збірки патріотичної поезії «Голос крові» та збірника «Час В» та
інших.
27 вересня – відбулася презентація музичного альбому власних пісень
Валентини Слуквіної «Я вільна пташка». Валентина Слуквіна – рівнянка,
виконавиця авторської пісні, волонтер, учасниця фестивалів та конкурсів
авторської пісні та співаної поезії.
29 вересня - До Дня пам’яті Жертв Бабиного Яру у бібліотеці для слухачів
Університету третього віку була проведена лекція «Праведники народів світу».
Професор, завідувач кафедри політичних наук РДГУ Максим Гон розповів про
українські родини з Рівнещини та Волині, які врятували життя багатьом євреям
та ромам під час Другої світової війни.
Під час заходу демонструвалася виставка «Людяність над безоднею пекла»
присвячена тим, хто безкорисно рятував євреїв, ромів від загибелі на теренах
Волині в час їх геноциду.
29 вересня - відбулася презентація біобібліографічного покажчика «Премії
Рівненщини за досягнення у сфері літератури, культури і мистецтва» з серії
«Славетні земляки».
29 вересня Рівненська ОУНБ взяла участь в онлайн семінарі завідувачів
бібліотек закладів фахової передвищої освіти на тему «Інноваційна діяльність
бібліотек закладів освіти та їх роль у формуванні інформаційної культури,
творчої активності здобувачів освіти та педагогічного колективу».
30 вересня відбулася творча зустріч з рівненським письменником
Олександром Євтушком, автором книг «Рома та Дмитро Трироги», «Пиво з
абрикосів», «Д-і-М» та «Чорний солдатик».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
3 серпня - історичний екскурс «Праведник світу» (до 155-річчя з дня
народження Андрея Шептицького).
16 вересня - відбулася зустріч-бесіда із фахівцями Рівненського місцевого
центру з надання БВПД Юлією Карповець та Григорієм Ососкало на тему: «Що
варто знати батькам про права їхніх дітей у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах».
16 вересня – відбувся правовий полілог «Стоп агресії» (за участі
Рівненського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги).
17 вересня – пройшов майстерклас у техніці Fluid Art під назвою
«Подих моря» від керівниці художньої студії «Чаювання з музою» Аліни
Оборської.
21 вересня – проведено історичну годину «Втрачена спадщина» для
офіцерів та солдатів військової частини Національної гвардії України у м.
Рівному. Цей захід був присвячений одній з перлин України та її Південними
воротам – Криму.
21 вересня - розважально-історична гра-вікторина «Україна – це Я!»

з 21 до 23 вересня - проходив Базовий тренінг за Програмою «Молодіжний
працівник». Програма реалізується за підтримки Департаменту розвитку
адміністративних послуг, соціальної політики та спорту Рівненської
облдержадміністрації, Міністерства молоді та спорту України, ПРООН та
Державного інституту сімейної та молодіжної політики.
22 вересня пройшов обласний вебінар на тему «Як бібліотеці не зникнути
з поля зору своїх користувачів». Учасниками події стали представники ОТГ та
районних бібліотек Рівненщини.
22 вересня - бібліотурне «Таємниці бібліотечної полиці».
22 вересня - патріотична година пам’яті «Будем жити!» присвячена
Василю Сліпаку.
23 вересня - літературно-музична композиція, присвячена Олені Телізі
«Поетка вогняних меж».
24 вересня - захід із циклу «Калейдоскоп відомих імен» присвячений
пам’яті українського науковця Бориса Патона та композитора Мирослава
Скорика – «Два генія сучасності».
30 вересня - історична година-реквієм «Бабин Яр: без права на забуття», до
79-ої річниці трагедії Бабиного Яру.
30 вересня - гра-вікторина «Читаємо, спілкуємось, навчаємось».
30 вересня - година видатної особистості «А доля їхня – доля України»,
присвячена визначним українцям.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
16-18 вересня завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Світлана
Молчанова з метою підвищення кваліфікації взяла участь в онлайн-тренінгу на
платформі Zoom «Будь у тренді: МІГ в онлайн!». Організатори заходу – Академія
української преси та Фонд Фрідріха Науманна за Свободу. Учасники тренінгу
навчилися складати вправи з медіаграмотності та організовувати інтерактивну
взаємодію за допомогою онлайн-платформ Padlet, Kahoot, Mentimeter.
29 вересня - відбувся бібліофреш «Подих віків у книгах». Присутні
здійснили відеомандрівку «Унікальні бібліотеки світу».
ЦБС м. Рівне
15 вересня - презентація книги Ірини Баковецької-Рачковської «Торчки,
або ґрант на контрабанду».
17 вересня презентація книги Ірини Громик «Матусині оповідки. Цікаві
історії про дітей».
У бібліотеках регіону:
У Рівненському районі:
1-30 вересня - Районний дистанційний фестиваль жартівливої пісні та
гумору «Де сміх – там і пісня лунає…». У заході приймали участь: Народне
аматорське вокальне тріо «Живиця» Рівненського районного будинку культури

с.Зоря; народний аматорський хор «Зоря ім.Плютинського» Рівненського
районного будинку культури с.Зоря; жіночий вокальний ансамбль
«Криниченька» будинку культури с.Біла Криниця; народний аматорський
ансамбль «Веретено» будинку культури с.Колоденка; вокальне тріо
«Вишиванка» будинку культури с.Колоденка; жіночий вокальний ансамбль
«Чепурушки» будинку культури селища Оржів; народний аматорський
вокальний колектив ” Калинове намисто” будинку культури с.Шпанів; дует у
складі Ольги Ілліч та Софії Онищук будинку культури с.Шпанів; вокальний
ансамбль «Коліжанки» будинку культури с.Грушвиця
6 вересня - подорож-екскурсія Культурно-археологічним центром
«Пересопниця» та романтичним «Тунелем кохання» із концертом академічного
камерного оркестру РОФ «Музика в замку».
У Дубровицькому районі:
2 вересня відзначалася 75-та річниця завершення Другої світової війни. У
Дубровиці вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій покладанням квіти до
обеліска загиблим воїнам.
У Здолбунівському районі:
11 вересня - меценат Олег Дацюк поповнив фонди системи
Здолбунівських бібліотек понад 1000 примірниками сучасної літератури.
21 вересня - втретє провели Краєзнавчий день «Дерманський світильник»,
– цього року в його рамках лише Всеукраїнську наукову конференцію «Дермань
і Мізоч в історії та культурі Волині». Модератори заходу історик Андрій Жив’юк
та Олег Тищенко.
У Корецькому районі:
18 вересня - у рамках співпраці між Корецькою РДА Рівненської області та
Новоайдарською, Білокуракинською РДА Луганської області на Кореччину
завітала делегація із Луганщини.
В Острозькому районі:
8 вересня - відеозустрічі в Острозькій бібліотеці - новий авторський проект
Острозької бібліотеки знайомить із відомими, талановитими людьми. Актуальні
проблеми, визначні події, неймовірні життєві перепетії – все це відверто і з
гумором. Випуск 1. Зустріч із депутатом Рівненської обласної ради Віталій Ундір
15 вересня – відеозустріч з поетом Юрієм Матвійчуком, автором збірки
поезій «HameleON».
22 вересня – відеозустріч з депутатом Рівненської обласної ради
Олександром Корнійчуком, який розповів, чому став донором, про сімейні
традиції та улюблені книги.

29 вересня – відеозустріч з солістом районного будинку культури Юрієм
Момотюком.
У Рокитнівському районі:
02 вересня - відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Застосування податкової знижки громадянами». Спікер
вебінару: Тетяна Вакольчук, головний державний інспектор сектору комунікацій
Головного управління ДПС у Рівненській області
09 вересня - відбувся вебінар із циклу «Твоє право». Тема: «Булінг в
молодіжному середовищі». Спікери вебінару: Висоцький Юрій Вікторович –
заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги і Ососкало Григорій Юрійович – головний спеціаліст відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги.
16 вересня відбувся вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця» на тему «Готуємося до опалювального сезону: експлуатуємо котли
безпечно, правильно оформлюємо працівників».
Спікери вебінару: Іван Онищук, начальник відділу нагляду у будівництві
та котлонагляду Управління Держпраці у Рівненській області; Олександр
Біловол, головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці у
Рівненській області.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
Вересень - археологи під час розкопок у Рівненській області виявили житло
та давньоруську піч. Рівненські археологи під час розкопок у Гощі на Рівненщині
знайшли двометровий котлован. За версією науковців, в XI столітті тут
проживала заможна сім'я, яка керувала поселенням. У помешканні знайшли
чимало артефактів, серед яких – давньоруська піч, обручка приблизно XI
століття, амулети, а також гральні кості з хребців тварин.
Вересень - у Березнівському районі Рівненської області із дна річки
підняли давній човен. «На околицях Березнівського району із річки Случ
волонтерам, археологам та історикам вдалося підняти стародавній човендовбанку. Такий плавзасіб в давні часи виготовляли власноруч із цільного
стовбура дерева. Над викопуванням човна працювало понад 20 людей. Човен має
1 метр ширини та майже 10 – у довжину.
4 вересня - рівненська співачка Христина Боговід презентувала кліп на
свою авторську пісню «Revival».
27 вересня - у місті Дніпро завершився Міжнародний літературний
конкурс «DNIPRO-BOOK-FEST-2020», який організовує благодійна організація
«UKRAINIAN MODERN ART LAB-2020». Рівнянка Валентина Люліч перемогла
у номінації «Література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(проза)». Вона отримала нагороду за книгу «Як зайченя сонечко шукало».
30 вересня - у галереї європейського живопису відбулася презентація
персональної виставки Анатолія Іваненка «Філософія життя». Рівненський
художник знайшов свій почерк у живописі, який робить його роботи

впізнаваними серед безлічі сучасних авторів, його образне мислення
виплескується на полотна різними сюжетними рішеннями і підходами, а його
картини знаходяться у різних куточках світу у приватних колекціях
Матеріал підготувала А. Хамедюк

