Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 12
2019 р.
Загальні питання
6 грудня – День Збройних Сил України. Урочистий концерт з нагоди
святкування 28-ої річниці Збройних сил України.
10 грудня за ініціативою Громадської організації «Рівненські ветерани чорнобильці» та сприянням міської влади було проведено офіційне відкриття
вулиці Героїв-чорнобильців, а також анотаційної дошки до неї.
13 грудня, у Рівному відкрили пам'ятний знак жертвам рівненського
гетто. Його збудували в знак пам'яті невинно вбитих жертв єврейського народу
громадська організація у партнерстві із єврейською общиною. На цьому місці, у
1941 році, знаходився в'їзд у гетто, де примусово утримувалися євреї у Рівному
в часи окупації нацистською Німеччиною.
15 грудня - заключний концерт переможців обласного фестивалю
сільських колективів аматорської творчості та окремих виконавців «Таланти
твої, Рівненщино!» с. Зоря, Рівненського району.
17 грудня - презентація результатів проекту «Презентація результатів
проекту «Медове коло. Активізація громад» в Майстерні Міста Рівне.
19 грудня – засвічення новорічних вогнів на головній ялинці міста. М-н
Незалежності.
21 грудня - в Культурно-археологічному центрі «Пересопниця» відбулося
свято «Резиденція св.Миколая».
З 31 грудня на 01 січня 2020 року - «Новорічна ніч на майдані
Незалежності» біля центральної ялинки.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
5 грудня – «На крилах кохання» сольний концерт солістки Рівненської
обласної філармонії Анастасії Янцур (сопрано). В концерті приймають участь:
Заслужений артист України Микола Швидків, Павло Мищук та академічний
камерний оркестр філармонії. Диригент Юрій Скрипник.
10 грудня - Ювілейний концерт Юрія Скрипника 60 років «Зимове
рандеву». В концерті приймають участь: солісти: лауреатка міжнародних
конкурсів Владислава Крускаль (фортепіано), Тарас Пастушок (саксофон) та
академічний камерний оркестр філармонії. Диригент Юрій Скрипник.
15 грудня – «Подорож святого Миколая різними країна світу». В концерті
приймають участь солісти рівненської обласної філармонії.
15 грудня - «Від Моцарта до Гершвіна». Лауреат премії
«ArtistinternationalinNewYork» Володимир ЗАЙЦЕВ (фортепіано, США) та
академічний камерний оркестр філармонії. Диригент Юрій Скрипник.
18 грудня - відкриття новорічної ялинки з Різдвяною шопкою на Майдані
Музики, перед Органним залом. На офіційному відкритті співали етно-гурт

«Дуліби» та Сашко Невже,маленька співачка Єва Шмідт, а також родзинкою
свята стало вогняне шоу.
22 грудня - «Золота колекція мелодій різних епох». Заслужена працівниця
культури України Галина Швидків та лауреат міжнародних конкурсів, І
регіонального конкурсу вокалістів ім.Я.Кульчинського Ксіонг Ченгіанг (КНР)
Концертмейстери: Ірина Козачук,Марія Швидків. В програмі – старовинна та
сучасна вокальна музика.
24 грудня - «Від Романа до Йордана». В концерті приймають участь: Олена
Мацелюх (орган), солісти: Анастасія Янцур та Світлана Жуковська.
КЗ «Міський Будинок культури»
2 грудня – дружні посиденьки з «Яриною». Творчий вечір колективу.
3 грудня – відкриття виставки творчих робіт Вікторії Кисиленко
«Зимовий букет».
3 грудня – фінал Західної Ліги сміху.
4 грудня – концерт з нагоди Міжнародного Дня інвалідів.
8 грудня – творчий проект для літніх людей «Сердечні зустрічі». Концерт
духового оркестру РДГУ.
10 грудня – конкурс краси «Перлина МЕГУ 2019».
13 грудня – Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики
«Jazz Bez».
15 грудня – урочистості з нагоди 80-річчя Рівненської державної дитячої
музичної школи №1 ім. М.В. Лисенка.
16 грудня – показ художнього короткометражного фільму «Танець.
Боротьба з собою».
20 грудня – відкриття виставки «Мистецька хуртовина».
20, 21 грудня – «Пригодницька історія «Місія Св. Миколай здійсненна» –
концерт творчого об’єднання «Полісяночка».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
1 грудня – «Найкращі номери за рік» – зйомка телевізійного концерту
«Рівненського гумористичного проекту Smile шоу».
3 грудня – урочистості та святковий концерт з нагоди Міжнародного дня
інвалідів України, за участі творчих колективів міського палацу культури.
13 грудня – семінар на тему : «Приватне обвинувачення: Реальний спосіб
чи міф?» Ради адвокатів Рівненської області.
14-15 грудня – «Андріївські вечорниці» у зразковій студії музичноестетичного виховання «Ладоньки».
14 грудня – вечір танцю в міському палаці культури.
15 грудня – «Андріївські вечорниці» клубу дозвілля «Час зупинись».
21-22 грудня – XVI Міжнародний фестиваль зі спортивно-бальних танців
«Різдвяний бал-2019».
25 грудня – «CHRISTMAS TIME WITH BREVIS» - новорічна програма
симфонічного рок-оркестру «BREVIS».

26 грудня - мистецьке об’єднання «Едельвейс» та народний ансамбль
сучасного танцю «Сузір’я Едельвейс» представили танцювальну виставу
«Лабіринт».
28 грудня – новорічне дійство «Пірати та чарівний пил» з мистецьким
об’єднання «Едельвейс».
29 грудня – новорічне свято для дітей військовослужбовців ОК «Захід»,
учасників АТО і пільгових категорій влаштують святкову ялинку міського
голови Рівного Володимира Хомка.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
3 грудня - Творчий вечір актриси театру Вікторії Фіськович
7 грудня - Актриса Жанна Бичковська взяла участь у європейському
театральному проекті. В театрі Alte Pumpe в Берліні відбулась пре’єра
документальної вистави «Nadeschda heißt Hoffnung» («Надія значить надія»),
режисер - Марина Шубарт. Це біографічна історія українки Надії Слєсарєвой,
яка стала свідком і жертвою діяльності двох диктаторів Сталіна та Гітлера.
10 грудня – Творча зустріч з заслуженим артистом України Андрієм
Куделею.
14 грудня - Імбирний Театр грандіозних розмірів спекли у м. Рівне до
ювілею театру. Команда кондитерів місяць працювала над макетом приміщення
використавши 10 кг імбирного печива, 4 кг білосніжного айсінгу.
13-22 грудня пройшли Міжнародні театральні зустрічі. 8 колективів з
України (театри Тернополя, Києва, Льовова, Івано-Франківська, Луцька
Житомира), Польщі (Забже) та Білорусії (Брест) привезли до нашого міста кращі
свої вистави.
24 грудня - Прем’єра казки «Білосніжка та сім гномів», автор постановки
Станіслав Лозовський.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
15 грудня - розважальна програма «Завітай до мене, Миколаю!» ,
21 грудня - святкова театральна програма «Новий Рік-це Я!»
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
4 грудня - проведений захід до 80-річчя репатріації етнічних німців з
Волині взимку 1939-1940 рр.
6 грудня - підведення підсумків спідвейного сезону-2019. Під час заходу
відбулося привітання з ювілеєм ветерана рівненського спідвею Віктора
Кузнєцова, сучасних рівненських мотогонщиків. Діє виставка до 60-річчя
українського спідвею.

10 грудня – відкрилася виставка «Зима, ніби справжня любов ...». На
виставці представлені картини рівненських художників О. Гурістюка, В.
Гвоздинського, В. Пашковського, Є. Чорного, М. Годуна та ін., роботи народних
майстрів, святкові атрибути та символи, новорічні іграшки, листівки.
11грудня, напередодні 207-ої річниці з дня народження уродженця села
Новомалин (тепер Острозький район Рівненської області) Томаша Оскара.
Сосновського, у Рівненському краєзнавчому музеї зібралися дослідники та
популяризатори творчості скульптора, митці, музейники аби вшанувати пам'ять
видатного земляка. Директор Острозького історико-культурного заповідника
Микола Манько представив найновіші архівні документи, що стосуються життя
Сосновського та його предків, а також підтверджують дату його народження, яка
деякий час була спірним питанням для біографів. Також гостям заходу
продемонстрували макет майбутнього пам’ятника Т.-О. Сосновському, який
планують встановити у м. Острог.
18 грудня в приміщенні Літературного музею Уласа Самчука був
проведений майстер-клас «Вишиване Різдво» у казковій майстерні Святого
Миколая».
19 грудня у «Музеї бурштину» до Святого Миколая відбувся благодійний
захід «Бурштиновий вертеп» за участю вихованців КЗ «Обласний центр
соціально-психологічної реабілітації дітей» РОР.
20 грудня у «Музеї бурштину» відбувся літературно - музичний
перформанс «Рівне - моє місто з фантастичними історіями». Захід презентує
громадська організація «ЛІТЕКО» спільно з Клубом спортивно - бального танцю
«АСТРА».
24 грудня - відкриття звітної виставки про археологічні дослідження, що
проходили на території Рівненської області у 2019 році (Рівне, Гоща, Острог,
Корець, Пересопниця, Новомильськ, Новосівки, Кунин). Представлені
археологічні знахідки: унікальні кістяні вироби, крем'яні знаряддя праці,
залишки глиняного та скляного посуду. Ці матеріали є важливими для уточнення
хронологічних та культурних особливостей пам'яток Рівненщини.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 грудня - лекція «Древні вчення та стан активності сучасної людини», яку
провів доктор психологічних наук Дмитро Гегер (м. Луцьк).
3 грудня - захід до Міжнародного Дня людей з інвалідністю присвячений
висвітленню й вирішенню нагальних проблем людей з інвалідністю.
5 грудня - Майстер-клас з художнього ткацтва від майстрині декоративноприкладного мистецтва, ткалі, старшого викладача кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва РДГУ Ірини Локшук.
12 грудня - творчий вечір Іванни Голуб. Юрист, психолог, письменниця,
громадська активістка, мама п’ятьох дітей ділилася своїм творчим доробком з
дорослими і маленькими читачами. Вона авторка збірок поезій «Я вишиваю
власними сльозами», «Вишневий біль» та поеми «Чесний хрест» а також дитячих
книжечок «Малята-віршенята», «П’ять сонячних казок», «Матусині віршики».

12 грудня у літературна студія «Погорина» запрошує на презентацію
видання волинського краєзнавця і письменника ХІХ ст. родом із Городця
Тадеуша Єжи Стецького «Місто Рівне. Сторінка з літопису Волині».
14 грудня - лекція-бесіда на тему традиційної індійської системи здорового
способу життя «Знайомство з Аюрведою», яку провів дослідник ведичної
культури Олексій Зайцев.
14 грудня – танцювальна вечірка до Міжнародного дня танго. У програмі:
екскурс в історію танго; показові номери; майстер-клас; мілонга.
17 грудня – відкриття виставки вишитих картин рівнянки Валентини Вовк.
17 грудня відбулася презентація сайту «Аудіобібліотека». У рамках заходу
були презентовані нові інклюзивні ресурси для людей з інвалідністю. А саме:
сайт «Аудіобібліотека», адаптований для осіб з порушеннями зору, на якому
представлені аудіокниги – твори авторів Рівненщини, підручники, книги в
DAISY форматі, аудіоекскурсії середмістям Рівного, аудіоподкасти та озвучена
версія випусків інформаційного бюлетеня для людей з інвалідністю Інва.net.
18 грудня – літературно-художній вечір «Культурна та просвітницька
діяльність родини Любомирських у Рівному».
19 грудня - свято «Миколая зустрічаймо в цей святковий час» для молоді з
інвалідністю ГО «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін».
19 грудня – Літературний вечір «Микола Лукаш - геніальний перекладач»,
присвячений 100-річчю блискучого поета і лінгвіста, знавця більше двадцяти
мов, геніального митця, який подарував українському читачеві понад 1000
видатних творів світової літератури від 100 авторів, неперевершеному Миколі
Олексійовичу Лукашу.
21 грудня - зустріч з народним аматорським колективом «Берегиня»
Будинку культури с. Варковичі Дубенського району. Керівник, дипломант премії
ім. Г. Чубая Галина Миколаївна Квітка.
23 грудня - тематичний захід «Новорічний серпантин».
23 грудня - Майстер-клас з арттерапії «Я – АРТ». Психолог Іванна Голуб
провела курс теорії і практики арт-терапії, що допомагає учасникам заняття
проаналізувати свій психоемоційний стан, розкрити творчі здібності, пізнати світ
через мистецтво, реалізувати нові грані креативності.
з 23 по 29 грудня - виставка–конкурс фоторобіт серед учнівської молоді
«Моя Україно!» (Рівненського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді).
23, 26 грудня - майстер-класи для людей з інвалідністю.
24 грудня - відкриття фотовиставки «Життя собаче», присвяченої
безпритульним тваринам. Авторами фото стали дев'ять членів рівненського
фотоклубу «ПРОСТІР фото» (керівник Олександр Харват).
24 грудня - передсвяткова прогулянка «Традиції святкування Різдва в
Німеччині».
26 грудня - літературна вітальня: «Джозеф Редьярд Кіплінг – великий
казкар і новеліст».
27 грудня - квіз «Традиції святкування Різдва».
28 грудня - захід вихідного дня: «Етикет святкового столу».
28 грудня – публічна лекція «12 священних ночей. Від Різдва до
Водохреща». Психолог-психотерапевт Олена Плахтина розкрила тему

особливостей сакрального святкування у період Різдвяних свят, згідно з вченням
Вальдорфської педагогіки і психології, дала практичні поради щодо гармонізації
родинних стосунків під час сакральних подій 7-19 січня
28 грудня – майстер-клас з виготовлення «Новорічних букетів».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- Майстерклас «Новорічні кульки на ялинку» для відвідувачів з
інвалідністю.
- Поліцейський адвайзер за участі патрульної поліції м.Рівне
- Зустріч з Євгенією Пірог, письменницею і громадською діячкою,
авторкою та кураторкою Всеукраїнської ініціативи «Додай читання» –
волонтерського руху, що популяризує читання серед дітей.
- Відбулися відкриті покази фільмів у рамках Мандрівного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA.
- З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ відбулася зустріч з
представницею ГО «Наше майбутнє» Тетяною Радченко «Життя без
СНІДу: діємо спільно».
- Година патріотизму «Співак. Воїн» (пам'яті Василя Сліпака).
- Майстерклас «Різдвяний віночок» для людей з інвалідністю.
- Мистецьке дійство «Андріївські вечорниці».
- Заняття на тему «Ейдетика. Що це таке і як цим терміном
користуватися?» Його провела спеціалістка з ейдетики, мнемоніки та
ліберики Марія Вискорко.
- Розмова про булінг у рамках проведення Всеукраїнського тижня права
з головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
правової допомоги Олександр Биков із Рівненського місцевого центру з
надання БВПД.
- Історичний екскурс «У нашім минулім – воля і слава» (до Дня Збройних
сил України).
- Засідання Молодіжного клубу на тему: «Життя без СНІДу: діємо
спільно».
- Літературна візія «Хтось добрим словом і мене згадає...» (Про Івана
Франка).
- Показ фільму «Я-Вільям» в рамках Чілдрен кінофест (Данія, 2017 р).
Рівненська обласна бібліотека для дітей
4 грудня - відбувся День ігор. Грали у гру-вікторину «Книги, що знають
все і трохи більше» та літературне бібліолото «Цей загадковий і таємничий
світ», де учасники показали свої знання, ерудицію та уважність.
5 грудня - відбувся літературно-правовий гід «Знай свої права, дитино» (в
рамках Всеукраїнського тижня права).
5 грудня - літературна забава «Книжкове намисто».
10 грудня - правовий круїз «Закони нашого життя».

11 грудня - Дитяча книгозбірня підтримала кіноклубний фестиваль
«Українське дитяче кіно», організований Артхаус Трафік за підтримки
Державного агентства України з питань кіно та Фестивалю «Чілдрен Кінофест».
Відбувся перегляд художнього фільму «Іван Сила» за книгою українського
письменника Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили».
11 грудня - У рамках профістудій «Дегустація професій» відбулося
гончарне рандеву «Оживає глина в руках гончара»
12 грудня – В рамках Всеукраїнського тижня права відбувся цикл
правознавчих заходів «Простір безпечного дитинства». У рамках циклу пройшла
зустріч з працівниками Управління поліції охорони в Рівненський області
майором поліції П.М. Хлопаком та старшим лейтенантом Д.М. Бойчуком.
16 грудня - відбувся перегляд анімаційного фільму «Микита Кожум`яка».
Перегляд було організовано в рамках фестивалю «Українське дитяче кіно»
завдяки компанії «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України
з питань кіно та Фестивалю фільмів для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест».
17 грудня - презентація книги Павла Тарасовича «Антарктида – шостий
континент». Павло Тарасович, рівнянин – український полярник. З 2000 по 2001
рік був членом П’ятої Української наукової антарктичної експедиції на посаді
радиста-біолога.
19 грудня - народознавчі заходи до Дня святого Миколая.
20 грудня - літературний сніданок за книгою Оксани Були «Де живе
ялинка».
ЦБС м. Рівне
2 грудня - конкурс «Сильні. Спритні. Сміливі», до Дня Збойних сил
України.
2 грудня - З метою відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
пройшов день інформації «ВІЛ/СНІД ти повинен знати»
8 грудня - година доброти «Люди з чуйним серцем», присвячена Дню
волонтера.
8 грудня заняття у розвивальному гуртку «Всезнайко».
11 грудня пройшла експрес-гра «Закон, права, обов’язки», приурочена
Міжнародному дню захисту прав людини.
11 грудня - народознавчий колаж «Зима крокує – свята дарує».
15 грудня - свято Катерини «Доленько моя озовися» у бібліотечній
етносвітлиці.
15 грудня - «Новорічне конфетті» з циклу Вечорів задушевної розмови.
Говорили про сімейні (та не тільки...) традиції святкування Нового року
15 грудня відбулись Андріївські вечорниці «На Андрія робиться дівчатам
надія».
15 грудня - народознавчий урок «Андріївські вечорниці – весела забава».
16 грудня - Казкотерапія за книгою «Капці для Святого Миколая».
16 грудня відбулисьАндріївські вечорниці «Дай Андрію, знати, яку долю
ждати!».
16 грудня - відбулося літературно-музичне свято «Всі чекають Миколая».

18 грудня відбулася етно-подорож «Українська міфологія з Дарою
Корній», яка допомогла слухачам розібратися у хитросплетінні казкових світів у
творах письменниці.
19 грудня – театралізоване дійство «Калита, калита із чого ти вилита».
19 грудня – святкова містерія «Таємнича ніч Святого Миколая».
19 грудня - відбувся День одного письменника «Гранд-дама сучасної
української літератури – Марія Матіос», приурочений до 60-річчя від дня
народження української письменниці та політичного діяча.
19 грудня - театралізоване дійство «На Миколая казка оживає».
26 грудня – інтерактивна новорічна вистава «Коти в капелюхах», за
мотивами А Костецького «Гарно бути котиком».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
02 грудня - в ПШБ с.Голубне проведено інформаційно-пізнавальну
годину з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом «Хто попереджений той захищений».
06 грудня - в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства» Березнівська центральна районна дитяча бібліотека спільно з
працівниками районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
провели тренінг «Булінгу - НІ!»
09 грудня - Бібліотека с.Голубне долучилася до акції «16 днів проти
насильства» та провела інформ-дайджест «STOP насильству!».
09 грудня - з метою сприяння підвищенню рівня правової культури,
поінформованості дітей про їхні обов'язки та права, можливості їх реалізації та
захисту в Соснівській міській бібліотеці проведено годину-спілкування «Свої
права ти добре знай, їх шануй та поважай», а також присутні переглянули
відеофільм «Конвенція ООН про права дитини».
10 грудня - в приміщенні Березнівської центральної районної бібліотеки
відбувся останній у цьому році «Духовний ранок» у якому взяли участь
представники влади, релігійних організацій, окремі сільські, селищний голови
та громадськість.
11 грудня - У ПШБ с.Прислучі пройшов тематичний урок «Знай свої
права дитино». Користувачі Голубнівської книгозбірні взяли участь у
правознавчій вікторині «Права людини понад усе».
13 грудня - В Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці та
ПШБ с.Михалин відбулися театралізовані «Андріївські вечорниці».
17 грудня – «Публічна бібліотека - простір для реалізації ідей громади» тема районного семінару-практикуму учасниками якого були бібліотечні
працівники району.
19 грудня – у Березнівській центральній районній дитячій бібліотеці
відбулося театралізоване дійство «По Вкраїні з краю в край ходить Святий
Миколай».
У Дубенському районі:

2 грудня відбулася зустріч з істориком, музикознавцем, громадськокультурним діячем - Олексієм Мировським. Зустріч супроводжувалася
презентацією книг : «Вступ до музикознавства та коротка історія української
музики», «Коротка історія світової музики», «Історія України: експрес-курс»,
«Основи правознавства».
11 грудня в центральній районній бібліотеці відбувся семінар-практикум
під назвою «Роль бібліотек у підвищенні правової свідомості і правової
культури населення». В ході заняття було надано консультацію на тему
«Молодь, бібліотека та правова освіта : час нових підходів», представлено
дайджест «Про бібліотеки і в умовах децентралізації», досвід роботи районної
дитячої бібліотеки з правового виховання користувачів-дітей. Також відбувся
креатив-рейтинг «Я роблю це так: бібліотека і право – ділимось досвідом».
У Дубровицькому районі:
3 грудня проведено духовну годину «Чому такий мій шлях?» до
Міжнародного дня інвалідів.
У Здолбунівському районі:
1 грудня – відеозахід «Обери життя» (до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДОм).
2 грудня - «Повірила в себе» особлива зустріч (до Міжнародного дня
людей з особливими потребами).
9 грудня - «Чи знаєш ти свої права». Вікторина (до Всеукраїнського
тижня права).
12 грудня - «Мистецтво добра і справедливості» Стоп-булінг (до
Всеукраїнського тижня права) (в рамках клубу «Добра казка»). Година без
гаджетів.
13 грудня - «А на вечорницях дівки чарівниці» (День Андрія(Калита)).
20 - грудня «Допоможемо птахам взимку». Арт-година (в рамках клубу
«Ріднокрай»).
26 грудня - Новорічні поробки. Хоббі-клуб (в рамках клубу «Добра
казка»). Година без гаджетів.
У Костопільському районі:
2 грудня – «Свіча пам’яті». Мета заходу - ознайомлення з одним із
найбільш жорстоких злочинів сталінізму проти українського народу: геноцидом
1932 – 1933 років зображеним у творах українських та зарубіжних письменників.
12 грудня - ГО «Асоціація музейних діячів Великої Волині» у рамках
культурологічно-просвітницького проекту Миколи Федоришина «Українці як
європейська культурна спільнота» презентували у м. Костопіль унікальне
видання - «Перeсопницьке Євaнгеліє від Мaтвія». У цій фaксимільній копії
однієї із чaстин української Першокниги, крім кaнонічного тексту, є і

тлумачення літер, аби Святe Письмо, нaписане стaроукраїнською мовою більш
ніж чотири століття тому, було зрозумілим широкому зaгалу.
18 грудня відбувся творчий урок: «Christmas all over the world».
У Корецькому районі:
- Слайд – інформація «Не залишайся байдужим» (до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом);
- Вернісаж творчості людей з обмеженими можливостями «Руками
створена краса» ( до Міжнародного дня інвалідів);
- презентація унікaльного видaння «Пересопницьке Євангеліє від Матвія»
(екскурс у епоху творення Пересопницького кодексу). Це фaксимільна копія
однієї із чaстин української Першокниги.
- Година цікавого правознавства «Права і закони в твоєму житті» (до Дня
захисту прав людини);
- Новорічний калейдоскоп «Новий рік на поріг, зимова казка почалась».
В Острозькому районі:
4 грудня відбулася театралізована презентація книги «Де народжується
світло» (підготовлене на ХАЕС) в інтерактивному Музеї книги та друкарства.
13 грудня працівники Острозької ЦРБ побували на презентації
благодійного проекту «Кобзар у степах Казахстану», яка відбулась у Музеї книги
та друкарства, де мали можливість переглянути фільми «Кобзар у степах
Казахстану», «Думи мої, думи…» режисер Євген Козак.
17 грудня відбувся перший районний конкурс «Бібліотекар року-2019».
За звання найкращої змагалося четверо працівниць книгозбірень Острозької
ЦСПШБ. Зокрема Катерина Тимощук (Білашівська публічно-шкільна
бібліотека), Ольга Крутій (Плосківська публічно-шкільна бібліотека), Антоніна
Столяр (Кутянківська публічно-шкільна бібліотека) і Галина Сорочинська
(Оженинська публічна бібліотека).
У Сарненському районі:
04 грудня - Користувачі Сарненської ЦРБ прийняли участь у вебінару на
тему: «Інформують фахівці Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській
області: електронні сервіси та послуги».
05 грудня - Відбулось засідання за круглим столом з нагоди відзначення
Міжнародного дня волонтера під гаслом «Я – Волонтер! І Я Цим Пишаюсь!».
Гостями заходу були волонтери Громадської організації «Волонтерський центр
«Сарни» на чолі з керівником Андрієм Міхновцем
09 грудня - Сьогодні зібралися студенти Сарненського педагогічного
коледжу, щоб провести захоплюючий бібліотечний квест «В країні
ВООКляндіі».
10 грудня - Користувачі Сарненської ЦРБ прийняли участь у вебінарі із
циклу «Реформи в державі: роз’яснення фахівця» на тему: «Безпечна
експлуатація газового обладнання житлових і громадських будинків».

12 грудня - Учасники літературно-поетичного клубу «Дивослово»
відсвяткували Андріївські вечорниці.
16 грудня - До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС година пам’яті – «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять».
У Рокитнівському районі:
10 грудня у інтернет-центрі центральної районної бібліотеки відбувся
вебінар із циклу «Реформи в державі: роз'яснення фахівця» на тему «Безпечна
експлуатація газового обладнання житлових і громадських будинків». Спікер
вебінару Віталій Корчук, головний державний інспектор відділу нагляду на ОПН
та ГН Управління Держпраці у Рівненській області.
11 грудня у інтернет-центрі бібліотеки відбулася відеоконференція із
циклу «Реформи в державі: роз'яснення фахівця» на тему «Декларація доходів
громадян». Спікери: Ірина Матвійчук, завідувачка сектору комунікацій
Головного управління ДФС у Рівненській області та Тетяна Вакольчук, головний
державний інспектор сектору.
11 грудня - правовий практикум «Заробітчани? Ні громадяни своєї
держави». Спікер: Ігор Богданець, головний спеціаліст Рокитнівського бюро
правової допомоги.
11-20 грудня діє пересувна інформаційно-просвітницька виставка
«ДОНБАС: ПЕРЕPROЧИТАННЯ ОБРАЗУ», створена Українським інститутом
національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії України. Виставка
містить маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву
громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також
документи з Державного архіву Донецької області.
17 грудня проведено годину права «Підліток і сучасне суспільство: права і
відповідальність».

Просвітництво. Художня самодіяльність.
- «Рівненська дитяча музична школа №2» 13 грудня — концерт «Музична
скринька» до Дня Святого Миколая
- Зразковий ансамбль народного танцю «Вербонька» (керівник Б. Бунь) взяв два
перших місця у конкурсі на Міжнародному багатожанровому фестивалі
творчості «Краківські скарби», що відбувся в Кракові, Польща.
- У Національній бібліотеці України для дітей підбито підсумки
Всеукраїнського літературного дитячого конкурсу «Творчі канікули – 2019».
Приємно повідомити, що Анна Рогаль з с. Мирогоща Дубенського району стала
переможницею в номінації «Знайомтеся – це ми» (вікова категорія 11-13 років).
А ще роботи п’яти учасників з Рівненської обл. будуть включені до збірника
кращих творів конкурсу, а саме: Анастасії Веремчук (смт. Соснове
Березнівського р-ну), Ірини Чернецької (с. Деражне Костопільського р-ну),

Миколи Вороб’я (с. Кам’яне Рокитнівського р-ну), Анастасії Бондар (с. Голубне
Березнівського р-ну), Максима Кічука (с. Олександрія Рівненського р-ну).
24 грудня - в Сарненському історико-етнографічному музеї відбувся
круглий стіл на тему «Особливості святкування новорічно-різдвяних свят на
Поліссі»
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

