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Загальні питання
2-4 липня - на території Національного історико-меморіального
заповідника «Поле Берестецької битви» відбулися заходи, приурочені 370-й
річниці битви під Берестечком:
- 2-3 липня Богослужіння Георгіївській церкві та на Козацькому цвинтарі;
- 4 липня Митрополиче богослужіння та вселенську панахиду у
Георгіївській церкві за участю Митрополита Київського і всієї України Епіфанія;
- Урочиста хода і покладання квітів до пам’ятника Героям Берестецької
битви;
- Виступи кобзарів, лірників, учасників художньої самодіяльності з
патріотичним репертуаром у відведених локаціях заповідника;
- Заходи козацьких організацій (У селі Острів традиційно облаштовано
козацький табір).
10 липня на базі Національного природного парку «ДерманськоОстрозький» с. Буща Мізоцької територіальної громади відбувся обласний
відкритий етно-еко фестиваль «Буща папороть». Фест проходив з метою
збереження та популяризації українських купальських народних традицій та
культурної спадщини, розвитку аматорського мистецтва та етно творчості,
формування екологічного світогляду та залучення до охорони довкілля,
сприяння розвитку туризму та промоції рекреаційного потенціалу Мізоцької
громади, розширення культурних зв’язків. У ході фестивалю гостей чекала
екскурсія екостежкою «Від Волині до Поділля», а потім розпочалася мистецька
програма за участю творчих аматорських колективів Рівненщини – «Вогнецвіт».
15 липня - в освітньо-культурному просторі «Гончаренко центр» відбулося
відкриття пересувної виставки «Слово про архітектора Володимира Леонтовича»
до 140-річчя з дня народження реставратора Острозького замку.
15 липня - у галереї європейського живопису Євро Арт відкрився яскравий
проєкт про людей – виставка інтерактивних портретів «Online in Rivne» нашого
земляка Ігора Павлюка.
15-18 липня розпочинає діяльність чотириденна літературна школа для
письменників-дебютантів та бажаючих вдосконалити свою літературну
майстерність. Цього разу формат арт-семінару змінюється на творчий екочеленж з лекціями наших відомих літературних менторів, індивідуальними
заняттями та письменницькими нетворкінгами! «КУСТ».
16 липня - в приміщенні облдержадміністрації відбулося засідання
регіональної комісії з реабілітації при Рівненській ОДА.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія

13 липня - концерт класичної музики від французького квартету
«MOBIUS».
29 липня - відкриття Міжнародного фестивалю органної музики «Жива
музика органу» в рамках фестивалю сольний органний концерт Віктора Лияка
«Королівство Надвіслянське» (орган, Варшава).
КЗ «Міський Будинок культури»
15 липня – відкриття ювілейної виставки фотохудожника Олександра
Майструка «Погляд з вікна. 20 років».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
3 липня - відбувся благодійний концерт за участі творчих колективів:
Народний аматорський ансамбль бального танцю «Флеш»; Зразковий
аматорський естрадний хор «DAR&B»; Народний аматорський ансамбль танцю
«Барви Лади»; Народний аматорський ансамбль скрипалів «Con Amore»;
Зразковий аматорський ансамбль класичного танцю «Флеш»; Танцювальний
клуб «Алекса sport dance»; Ансамбль сучасного танцю «X-dance» по збору
коштів для Нікіти Крижного.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
2 липня - показ вистави «На полі крові».
3 липня - показ вистави «Любов по-американськи».
4 липня - показ вистави «Біла ворона».
6 липня - показ вистави «Клітка» (мала сцена).
7 липня - показ вистави «Маруся Чурай».
8 липня - показ вистави «Наташкіна мрія» (мала сцена).
9 липня - показ вистави «Люди. Тіла. Метаморфози».
10 липня - показ вистави «Павук» (мала сцена).
11 липня - показ вистави «Гамлет».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
2-7 липня - Чотирнадцятий рік поспіль Одеса та Миколаїв збирають великі
театральні родини з усіх куточків України на Фестивалі театрів «Молоко».
Цьогоріч фестивальна програма відбувалася в Одеському культурному центрі та
Миколаївському художньому академічному драматичному театрі. Серед 14
колективів від національних театрів до аматорських, академічний обласний театр
ляльок, виявились єдиними представниками театру ляльок та вибороли перемогу
- перше місце за виставу «Пливе човен, казок повен» (режисер Олена Ткачук).
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей

1 липня - тренінг «Компетентності з розвитку музейної справи та реалізації
музейних стратегій».
9 липня - в літературному музеї Уласа Самчука відбувся мистецький захід
«Свіча пам’яті» до 34-річниці смерті Уласа Самчука.
15 липня - презентація виставки тернопільського художника Михайла
Кузіва та передача у фонди музею картин, присвячених подіям Берестецької
битви.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 липня бібліотекарі Рівненщини завітали до старовинного міста Луцьк, де
відвідали та ознайомилися з діяльністю книгозбірень Луцької міської
централізованої бібліотечної системи в рамках професійного візиту,
організованого ГО «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної
асоціації».
3 липня - літературно-музична програма за участі клубу авторської пісні
та співаної поезії «BACKinБАРД».
4 липня – тематичний захід «День незалежності США: що і чому
відзначають американці 4 липня. Калейдоскоп подій».
6 липня - презентація книги Людмили Таран «Яблуня» від Українського
інституту книги.
6 липня - тематичний захід до свята Івана Купала «Ой на Івана, та й на
Купала».
7 липня - презентація виставки живопису художника-аматора Миколи
Фесюка із с. Острожець на Млинівщині «Стежинами душі».
7 липня - відбулася презентація проєкту «Польська полиця»
(«PolskaPółka»).
Аташе з консульських питань Генерального Консульства Республіки
Польща у Луцьку Пьотр Урбанович передав бібліотеці добірку творів польських
авторів мовою оригіналу та у перекладі українською. Серед книг – дитячі та
підліткові видання, класична література, поезія, новинки книжкового ринку
Польщі. Проєкт «Польська полиця» ініціював польський Інститут книги. Його
мета – ознайомити читачів із польською літературою, поширювати у світі знання
про Польщу, її культуру та історію. Уперше його реалізували у 2017 р. у Великій
Британії. У 2019 р. проєкт впровадили у США. Цьогоріч до нього долучилася
Україна, яка стала третьою країною, в якій діє «Польська полиця». Всього у
межах проєкту 26 українських бібліотек отримають понад 1200 книжок
польських авторів.
8 липня - майстерклас по виготовленню народної іграшки з сухої трави з
майстринею Антоніною Шафранською.
11 липня - лекція-тренінг «Мозок, пам’ять, медитація».
11 липня - презентація книги Євгенії Гембаровської «Буде добре».
11 липня - арт-пікнік «Творча карамель».

12 липня - відбувся захід, присвячений Всесвітньому фестивалю з бодіарту
«Розмалюймо світ власноруч: АРТ-година до World Bodypainting Festival»
13 липня - відбувся захід, присвячений 140-річчю написання роману Карло
Коллоді «Історія маріонетки» про пригоди дерев’яної ляльки (буратіно), яку він
назвав Піноккіо.
14 липня - тематична година «Загадкові місця планети».
14 липня - веб-конференція із циклу «Реформи в державі» за участю
фахівців Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області.
18 липня - лекція-практикум «Медитація або наука щастя».
20 липня – відбувся правовий лекторій «Феміда». Тема обговорення:
«Права та гарантії викривачів корупції».
21 липня - відбувся вечір-елегія «Коротке життя довжиною у вічність» до
115-ї річниці від дня народження Олени Теліги.
21 липня - веб-конференція із циклу «Реформи в державі».
21 липня - презентація книги від Українського інституту книги Ю. Ілюхи
«Східний синдром».
22 липня - тематичний захід «Таємниці популярності Бріджит Джонс»
Гелен Філдінг із циклу «Письменник. Книга. Фільм».
22 липня - відбувся захід, присвячений визнаному авторитету вишуканих
манер – Емі Вандербільт, а також її найцікавішому довіднику про дотримання
гарних манер, де можна знайти конкретні поради з етикету на всі випадки життя.
25 липня – літературні читання у «Поетичному колі».
25 липня відбулася презентація творчості Юлії Вуйлової, учаениці
Рівненської дитячої художньої школи ім. А. Мартиненка «Світ фантазій і мрій
Юлії Вуйлової».
25 липня - перегляд та обговорення фільму «Серед білих хмар» у клубі
«Кіногурман».
28 липня - відбулася веб-конференція із циклу «Реформи в державі».
28 липня - літературна мандрівка-гра у світ Гаррі Поттера.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
7 липня - етно-паті «Купальський віночок» в рамках літнього табору
«Sammer Camp».
11 липня - показ романтичної комедії «Однієї чарівної ночі».
12 липня - в рамках програми «Мріємо та діємо» (за підтримки IREX та
USAID) відбулася стратегічна сесія щодо створення молодіжного простору на
базі Рівненської обласної бібліотеки для молоді.
14 липня - відбулася зустріч з драматичною акторкою Рівненського
обласного українського музично-драматичного театру Юлією Крет.
18 липня – творча зустріч з письменницею Елеонорою Бєльською (Олена
Баранова), яка представила слухачам одну зі своїх останніх книг «Прокатай мене
на мотоциклі».
21 липня - відбувся творчий майстерклас майстрині Олександри Панчук
«Диво на камені».
22 липня - заняття школи майстерності «Бібліопрофі» тема: «Молодіжний
простір у бібліотеці».

28 липня - в рамках літнього табору «Summer Camp» відбудеться засідання
школи спілкування на тему: «Рівненська Поліанна - Оля Боровець: нові творчі
здобутки».
30 липня - відбулася реалізація проєкту #Україна_у_віршах» відеофлешмоб.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
17 липня - зустріч з Сергієм Пантюком. Сергій Пантюк – український
письменник, журналіст, видавець, громадський діяч, волонтер, учасник війни на
Донбасі. Автор 15 поетичних збірок та 2-х романів для дорослих, книг для дітей
«Неслухняники», «Вінчі й Едісон», «Тимко і ґелґотунчик Шкода».
22 липня - літературно-мистецька візитівка до 115-річчя від дня
народження української поетеси Олени Теліги.
ЦБС м. Рівне
1 липня - година ерудитів «Відгадуємо кросворд, відгадуємо загадки».
«Бібліотека під відкритим небом».
6 липня - пізнавально-ігрова година «Що робити, коли…». «Бібліотека під
відкритим небом».
6 липня - зустріч «Сонце, сонечко світи бо щасливі я і ти». «Бібліотека під
відкритим небом».
7 липня - літературний круїз «Пригоди відомих книг». «Бібліотека під
відкритим небом».
7 липня - фольклорна веселка «Зелене купало в літо упало». «Бібліотека
під відкритим небом».
7 липня - казковий водоспад «Під вітрилами казкового пера». «Бібліотека
під відкритим небом».
7 липня - народознавча година «А дівчина водою віночок».
12 липня - кулінарний конкурс «Мамині помічники». «Бібліотека під
відкритим небом».
13 липня - бесіда-гра «Бібліотека та здоровий спосіб життя». «Бібліотека
під відкритим небом».
13 липня - вітамінні посиденьки «Бабусина аптека». «Бібліотека під
відкритим небом».
13 липня – літній кінозал у бібліотеці.
14 липня - ігрова програма «Яскраві фарби фантазії». «Бібліотека під
відкритим небом».
15 липня - прес огляд «Літо на журнальній галявині». «Бібліотека під
відкритим небом».
15 липня - бібліорозвага «Цей унікальний і дивовижний світ». «Бібліотека
під відкритим небом».
16 липня - КУСТ: літературна резиденція – 2021. Творча зустріч з Ольгою
Ляснюк, головою Волинської організації Національної спілки письменників
України, яка представила на розсуд слухачам прозу з нової збірки «Без іронії» та

Олександром Косенком, який декламував свої поезії з нової збірки «Гартування
води», а також Анною Багряною, Лесею Мудрак та Сергієм Пантюком.
19 липня - спортивно-розважальна програма «Поклик джунглів».
«Бібліотека під відкритим небом».
20 липня - подорож у шахову країну «Чорно-білі ігри мудреців».
«Бібліотека під відкритим небом».
20 липня - літературний пікнік «Дивосвіт рідної природи». «Бібліотека під
відкритим небом».
20 липня - літературно-ігровий майданчик з книгою «Книга вам знання дає
– в кожній щось цікаве є!». «Бібліотека під відкритим небом».
21 липня - тренінгове заняття «Вдосконалення навичок читання».
21 липня - лісовий екстрим «Майбутнє лісу у твоїх руках». «Бібліотека під
відкритим небом».
22 липня - творча майстерня «Моя улюблена саморобка». «Бібліотека під
відкритим небом».
У регіонах області:
У Рівненському районі:
8 липня відбулося урочисте відкриття пам’ятних знаків на місцях
розстрілу представників єврейської національності у роки Другої світової війни
у селах Матіївка та Пустомити Гощанської селищної територіальної громади
Рівненського району.
9 липня в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
презентація книги-ілюстрованого нарису «Коротка історія князів Острозьких».
10 липня - відкритий обласний етно-еко фестиваль «БУЩА ПАПОРОТЬ»
с. Буща Здолбунівської міської територіальної громади Рівненського району.
15 липня - в культурно-археологічному центрі «Пересопниця».
відбудеться відкриття 5-го проекту «КУСТ: літературна резиденція 2021».
17 липня на території Великомежиріцької територіальної громади
відбувся Фестиваль мистецтв «ВОРОНУХА ФЕСТ»
19 липня - В Культурному барбакані (Татарська вежа) м. Острог
відбулася презентація семи грантових проєктів, котрі розпочинають
реалізовувати в місті.
22 липня – в історико-культурному заповіднику м. Острога відбувся
воркшоп у рамках реалізації європейського проекту «Соціальні інновації та
технології для сталого зростання через розвиток культурного туризму» для
громад, що розташовані за напрямком культурного шляху «Via Regia».
25 липня - в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
етнографічна виставка з колекції заповідника та виставка «Історія Межиріча у
світлинах» в рамках свята села Межиріч.
26 липня в історико-культурному заповіднику м. Острога відбудеться
презентація музейної кімнати дитячого оздоровчого табору «Країна мрій»,
створеної за сприяння науковців заповідника.
28 липня в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
презентація інтернет–виставки до Дня хрещення України-Руси «Князі
Острозькі – нащадки рівноапостольного Володимира великого»

У Дубенському районі:
9-11 липня - у Млинові проходив фестиваль «МлинівфестУ заході взяли
участь музичний гурт KAZKA, суперфіналістка вокального проекту шоу
«Голос країни» Юлія Тимочко та переможець проекту «Битва хорів» золотий
голос Рівненщини NAZARIY. У програмі також виступи місцевих талантів та
солістів Млинівського центру дозвілля, розваги та змагання.
11 липня - Дубенська райдержадміністрація та районна рада спільно із
Тараканівською сільською радою провели урочистості з нагоди 370-ї річниці
битви на Козацькому Редуті між селами Плоска та Семидуби Дубенського
району та вшанування пам’яті загиблих козаків.
13 липня - на Дубенщині вшанували жертв Малинської трагедії. У селі
Малин Дубенського району нацисти заживо спалили близько 800 людей: чехів,
українців та поляків. Серед жертв було більше сотні дітей.
16 - 18 липня - м. Дубно відбудеться Всеукраїнський рок – фестиваль
«Тарас Бульба -2020»
21 липня - у Тронній залі Дубенському замку відбулась презентація двох
туристичних проєктів: «Соціальні інновації та технології для сталого зростання
через розвиток культурного туризму» – Textour. Ukraine та «Via Regia Ukraine –
культурний та туристичний маршрут Ради Європи в Україні».
24 липня на майданчику стадіону «Колос» у Млинові відбувся драйвовий,
тематичний байкерський Мото пікнік.
У Сарненському районі:
6 липня - Сарненський «Палац культури» організував святкування Івана
Купала. У програмі: фотозона, майстер-клас з плетіння купальських вінків;
воркаут (майданчик для воркауту); обрядове дійство за участі зразкового
аматорського фольклорно-атентичного колективу «Оберіг» с. Люхча; виступ
народного аматорського вокального ансамблю «Мереживо» та ін.
9 липня у Сарненському історико-етнографічному музеї відбудеться
науково-практична конференція «Борис Швед та його Полісся», присвячена 115
- річчю з дня народження письменника.
15 липня - У Сарненському історико-етнографічному музеї відбулася
виставка «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір».
17 липня - День міста Дубровиці. Цього річ місту виповнюється 1016 років
з дня його заснування. У програмі свята: виступи місцевих колективів художньої
самодіяльності, фотовиставки, спортивно-розважальні змагання, святковий
ярмарок.
17 липня на території Карпилівського лісництва відбулось відкриття
пам'ятника провіднику ОУН-УПА Кузьмі Бричці (псевдо Черешня).
Відкриття пам’ятного знаку відбулось в урочистій обстановці за участі
представників УНСО, УВО-АТО, Рокитнівської селищної ради, органів
місцевого самоврядування, духовенства та колишнього політв’язня Кремля
Миколи Карпюка.

У Вараському районі:
5 липня - десята ювілейна експедиція учнівської молоді «ЮНЕКО»
відбулася на березі Білого озера у наметовому таборі. Учасники розташувалися
у Рівненському природному заповіднику. У заході взяли участь 20 учнів з усіх
чотирьох районів Рівненщини. Основна увага була сконцентрована на
організацію досліджень у природі. Діти разом з науковцями та педагогами
вивчали особливості Поліського краю.
8-18 липня - на березі Білого озера триває десятиденний наметовий табір
дитячої громадської організації «Ольбери». Із 8 липня для учасників табору
організовуються теоретичні навчання школи туризму, знання із яких одразу
реалізовуються на практиці.
18 липня - у с. Сопачів Вараської громади відбувся Sopachiv Super Sprint
Thriathlon 2021. Досвідчені спортсмени та початківці з різних куточків України
змагалися у витривалості на дистанції супер спринт (275 м/10 км/2.5 км). Будьхто зміг випробувати свої сили у даному олімпійському виді спорту, який
включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.
19 липня - відбувся ІV регіональний фестиваль-конкурс «Аніматор шоу
2021», учасниками якого цьогоріч стали аніматори з м. Вараш, м. Дубно та смт.
Володимирець.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
10 липня - Надзвичайний подарунок отримала Рівненська обласна
універсальна наукова бібліотека від подружжя науковців Галичів. Це добірка
книг з питань теорії та історії літератури, ономастики, публіцистики,
журналістики – як авторства Валентини Миколаївни та Олександра
Андрійовича, так і їхніх учнів. Серед подарованих книг особливе місце займають
дослідження, присвячені Олесю Гончару, а також теоретичні розробки з проблем
документальної літератури (non fiction).
12 липня - у Рівному відкрився Музей фотографії та історії Рівного.
Ініціатором його створення став рівненський фотохудожник Олександр Харват.
23 липня - На Рівненщині стартував освітній проєкт «Цифра в кишені», у
межах якого для мешканців громад проводитимуть безкоштовне навчання щодо
користування онлайн-послугами: від купівлі квитків та оплати комунальних
послуг до запису до лікаря через сервіс HELSI.
27 липня - вихованці хореографічного ансамблю «Натхнення»
Костопільського будинку школярів та юнацтва (керівник - Ірина Ясенчук)
повернулися з Міжнародного фестивалю-конкурсу талантів «Зірки Азовського
моря», який відбувся у Кирилівці Запорізької області.
Костопільські танцівники показали високий рівень майстерності та отримали
прекрасний результат: супер Гран-прі, Гран-прі, І місце та сертифікат на 1000
євро для поїздки на конкурс у Болгарію.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

