Довідка про культурне життя Рівненської області
Вип.8
2018 р.
Загальні питання культури
У серпні проведено ряд культурно- мистецьких заходів:
2 - 12 серпня в залі камерної та органної музики - Міжнародний
фестиваль органної музики «Musica Viva ORGANUM» за участю органістів з
Італії, США, Польщі, Франції, Японії;
2 серпня в Рівненському обласному краєзнавчому музеї - вечір пам'яті
борців за незалежність України (1989-1991 рр.);
18- 19 серпня в рамках реалізації проекту “Громадський бюджет Рівного»
втретє відбувся Всеукраїнський фестиваль-ярмарок «Бульба-фест» з
концертною програмою.
22-26 серпня
у м. Дубно - VIII Міжнародний фестиваль-конкурс
дитячого фольклору «Котилася торба» за участю колективів з Польщі та різних
регіонів України.
23 серпня відбулося ряд заходів приурочених Дню незалежності України:
церемонія підняття Державного Прапора України на майдані Незалежності
м. Рівне; обласні урочисті заходи та святковий концерт «З Днем народження,
державо!» з нагоди відзначення 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя
відродження української державності в обласному академічному українському
музично-драматичному театрі; в обласному краєзнавчому музеї - виставка «Їх
імена забути не можна», присвячена діячам новітньої історії, які були причетні
до державних актів проголошення незалежності України (В.Чорновіл, І.Драч,
Л.Лук’яненко, В.Червоній та ін.); у обласній універсальній науковій бібліотеці
організовані книжкові виставки «Українське мистецтво періоду незалежності»,
«З Україною в серці», «Мистецтво і політика»; в обласній бібліотеці для молоді
проведено майстер-клас «Я люблю Україну» з виготовлення патріотичної
атрибутики, діють книжково-ілюстративні виставки «Символ незалежності і
волі», «Усе моє, все зветься Україна», «Живи і міцній, Українська держава», «В
серці моїм - Україна»; в обласній бібліотеці для дітей організовані книжкова
виставка «Україно моя, я для тебе на світі живу» та патріотичний вернісаж «Ти
одна і неподільна, Україно моя вільна!» та ін.
24 серпня – вперше відбувся міжнародний фольклорний фестиваль «Етно
Рівне - 2018», в рамках якого святковий концерт учасників з Литви, Туреччини,
Індії та України; мистецька акція «Пишаюся тобою, Україно!»; «Алея
майстрів»: виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; «Я
люблю своє місто, я люблю свій край». у парку культури і відпочинку ім. Т.
Шевченка м. Рівне: VIІ кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт
переможців кубку; «Тобі, Україно, наша любов і пісні»: концертна програма
творчих колективів міста, міського Будинку культури та міського Палацу
культури; «Бібліотека під відкритим небом» Рівненської централізованої
бібліотечної системи; у Парку молоді: «Оркестрів мідь вітає Україну»: дефіле
та плац-концерт духового оркестру оперативного командування «Захід» та

духового оркестру Рівненського міського Палацу культури; кращі виконавці
проекту «Рівне. Літо. Музика» - Дню незалежності України.
25 серпня-VІІ Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве
серце України».
25-26 серпня - відзначення Дня міста Рівного : у Рівненському
академічному українському музично-драматичному театрі - Міжнародний
джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»; у Парку молоді: «Рівне - місто
унікальних подій»: VІІ Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва
«Металеве серце України»: майстер-класи відомих ковалів, унікальна програма
нічного кування, ковальське весілля; святковий концерт «Моє Рівне - місто
співоче й чарівне; закриття загальноміського мистецького проекту «Рівне. Літо.
Музика - 2018»; на бульварі Незалежності: Рівне зі святом вітає відомий
український музичний гурт «СКРЯБІН»; майстер-класи від майстрів
декоративно - ужиткового мистецтва та ін.
26 серпня в міському будинку культури відбулась урочиста Академія, де
вшановували та нагороджували видатних рівнян за їхні перемоги та
досягнення. Серед числа нагороджених були також і представники
Палацівської родини, керівник Етнокультурного центру, В. П. Ковальчук
отримав орден "За заслуги перед містом I ступеня».
Премію в галузі охорони культурної спадщини імені Ігоря Свєшнікова вручили
Наталії Трохлюк, директору Березнівського краєзнавчого музею.
30 серпня відбулась колегія управління культури і туризму
облдержадміністрації, де були обговорені питання про підготовку установ
культури і мистецтва до роботи у осінньо-зимовий період 2018-2019 років та
про стан виконавської дисципліни і здійснення контролю за виконанням
документів в управлінні культури і туризму облдержадміністрації та обласних
установах культури і мистецтва.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
1 серпня- презентація книги «Історія Рівного в спогадах і не тільки…» Рівне: О. Зень 2018. Автори: Н. М. Заяц і В. Ф. Данілічева.
В своїх спогадах авторка описує події німецького окупаційного періоду в
Рівному 1941-1944 років. Представлено було виставку речей з колекції пам’яток
історії та культури, зібраною Н. Заяц. У презентації брали участь члени її
родини, учасники польського і чеського культурних товариств, працівники
обласного архіву, краєзнавці.
12 серпня - вечір вшанування борців за незалежність України «Їх імена
забути неможливо» організований громадською організацією «Молодий
Народний Рух-Рівне». У заході брали участь ветерани Народного Руху України
- учасники подій кінця 80-х років - початку 90-х, а також молодь - члени
«Молодого Народного Руху-Рівне». Відбулася презентація виставки «За

Україну, за її волю» (із фондів музею), на якій експонувалася велика колекція
безцінних матеріалів - документів, фотографій, листівок, спогадів, книжок,
речей про буремні події Незалежності України.
У виконанні самодіяльного
фольклорного колективу «Барвінок» прозвучала низка українських
патріотичних пісень.
23 серпня - відкриття виставки «Рівне у портретах», на якій представлені
портрети рівнян різних епох, різного віку, різного роду занять; тих, хто все
життя прожив у місті і хто повернувся на батьківщину після життя за кордоном;
звичайних мешканців та заслужених діячів культури, мистецтва, спорту, науки
та медицини.
24 серпня- патріотична акція «Вишиванку одягай до музею поспішай» ,
приурочена Дню незалежності України.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
З 31 липня по 2 серпня відбувся професійний візит бібліотекарів області
до м. Люблін (Польща), організований Рівненською обласною універсальною
науковою бібліотекою під егідою Громадської організації «Рівненське обласне
відділення Української бібліотечної асоціації». До складу делегації ввійшли 37
бібліотекарів, які представляли сільські, міські, районні та обласні бібліотеки
регіону, зокрема Березнівщини, Гощанщини, Костопільщини, Дубенщини,
Рокитнівщини, Сарненщини, Клеваня та Рівного.
У рамках «Літній читальні» проведено:
2 серпня-запашний майстер-клас «Ароматне малювання кавою та кавовий
колаж».
6 серпня - для молодших користувачів була проведена літературна
вікторина «Герої улюблених книг».
7 серпня- зустріч з представниками Патрульної поліції нашого міста для
діток табору «Калинонька». Темою спілкування було вивчення Правил
дорожнього руху.
8 серпня - танцювальний флешмоб, де вихованці клубу спортивнобальних танців «Арт-квартал» подарували присутнім свої показові виступи:
танго, ча–ча–ча, вальс, джайв, румба, іспанський танець. Хореографічна
постановка виконувалася під керівництвом тренера клубу А. Прокаєва.
13 серпня- еко-ігри «Сортуючи сміття» та «Бережемо Землю, бережемо»;
віртуальне знайомство «Домашні улюбленці: догляд, виховання та породи
собак»; мультимедійна презентація «Птахи, що відлітають на південь»;
екскурсії та цікаві розважальні конкурси.
15 серпня - квест-гра з охорони навколишнього середовища «Давайте
збережемо ромашку на лузі», майстер–клас з виготовлення українського
прапора.
Окрім того, у серпні проведено:

6 серпня – презентація книжкової виставки «Сенс життя не зміряти
літами: пам’яті Василя Червонія присвячується», до 60-річчя від дня його
народження.
12 серпня - презентація аудіокниги рівненської поетеси Віри Пивовар
«Герої поруч», присвячена героям – творцям історії України від часів
князівської доби до наших днів.
15 серпня - відеоконференція з циклу «Твоє право»;
20 серпня- чергова зустріч у «Поетичному колі» - літні поети-ювіляри,
нові збірки, вірші, оповідання, музика, відео: Ф. Лорка, Я. Бжехва, В. Барка, В.
Багірова, О. Журлива. Кожен із них вписав свою неповторну сторінку в книгу
світової та української поезії.
В Інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося:
28 серпня - чергова виставка від Американського дом (America House)
під назвою "Не дайте нам заснути, поки ми йдемо" (Let Us Not Fall Asleep While
Walking). Це експозиція фотографій бельгійського художника Давіда Деніла,
який використовує візуальний підхід, щоб зобразити сьогодення України, яке
тісно пов’язане із її історією та спроба продемонструвати психологічний стан
мешканців України;
- навчально-практична конференція за участі Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції Рівненської облдержадміністрації та
за сприяння Американських рад з міжнародної освіти в рамках проекту
"Збереження місцевої кулінарної спадщини: ключ до збалансованого розвитку
та місцевої промоції", що співфінансується Державним департаментом США.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
1 серпня - година дозвілля „Літні фантазії”, де діти творили креативні
картини, поєднуючи красивий малюнок та аплікацію стружкою олівців.
Продовжується щорічний обласний конкурс «Краща книга Рівненщини»,
у рамках якого маленькі та дорослі читачі дитячих книгозбірень області мають
можливість взяти участь в обговоренні та визначенні книг-претендентів на
перемогу в номінації «Краще видання для дітей».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- пізнавально - розважальне заняття Школи раннього розвитку «Мамине
сонечко», присвячене його небесному світилу, без якого неможливе життя на
планеті Земля. Присутні дізналися про найбільшу денну зірку, вчили як
спостерігати за нею на прогулянці в різні пори дня. Чудовим доповненням
розповіді стало казкочитання твору В. Сухомлинського. Всі разом робили
модульне орігамі «Веселе сонечко». Модератори вчили учасників виражати
Сонце в кольорі та гармонійно їх поєднувати. А насамкінець весело грали в груруханку «Хай завжди буде сонце!».
-презентація дебютної книги відомої рівненської журналістки А.
Щавінської «Сова. Лис. Риба. Метелик». Вона відома рівнянам завдяки
телеканалу «UA: Рівне» та радіостанції «РівнеFM», де вона веде низку

культурологічних та літературних програм, зокрема «Капучіно-шоу», «Літ:ера»,
«Що почитати з Анною Щавінською» тощо.
-майстер-клас від художниці та фотографа Оксани Бобровської,
присвячений популярному нині напрямку у мистецтві боді-арт – аквагриму на
обличчі для учасників літнього табору «SammerCamp». Майстриня розповіла
присутнім про аквагрим, який дає можливість перевтілитися в якусь тварину,
свого найулюбленішого казкового героя або ж просто прикрасити обличчя
красивим малюнком.
- майстер-клас «Я люблю Україну» з виготовлення патріотичної атрибутики
для батьків та підлітків з інвалідністю.
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі
17 серпня-у центральній районній дитячій бібліотеці відбулася чергова
зустріч з вихованцями ГО "Асоціація батьків дітей з особливими потребами
"Особливий кіндер". Діти стали учасниками "Подорожі до чудової країни
"Загадкарії", де зустрілися з Дівчи - Загадусею, переглянули лялькову виставу
"Cкарбничка казок", грали в гру "Чорна скринька". Захід завершився майстеркласом зі створення аплікації «Створи свій акваріу».
24 серпня - центральною районною бібліотекою спільно з дитячою
бібліотекою проведено: пазл-конкурс "Склади карту України" карaоке "Україна
понад, усе!", відкриття виставки вишитих робіт "Тобі, єдина Україно,
натхнення творчість і любов".
У Костопільському районі
5 серпня – у ЦРБ- виставка-рекомендація «Золоті сторінки української
класики».
29 серпня - у читальній залі центральної районної бібліотеки проведено
бесіду «Іловайська трагедія. Котлован смерті » біля книжкової фотовиставки:
«Іловайська трагедія».
У Рокитнівському районі
У бібліотеці-філії с. Кам`яне протягом літа діяв проект «Агенство
«Бібліородина», що направлений на відновлення традицій сімейного читання.
Батьки разом із дітьми стали учасниками родинного свята «Дружна
сімейка», сімейної зустрічі «Захоплені читанням», конкурсі мам-рукодільниць
«Добрих маминих рук творіння». Вулицями села працювали «лавочкичиталочки» та голосні читання дітям «Казки та вікторини від бабусі». Ці заходи
вдалися завдяки перемозі проекту «Агенство», «Бібліородина» в обласному
конкурсі міні-грантів бібліотечних ініціатив від Рівненського обласного
відділення Української бібліотечної асоціації.
Просвітництво. Художня самодіяльність.

З 22 по 26 серпня у м. Дубно Рівненської області відбувся VIII
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого фольклору «Котилася торба…», де
звучали пісні та обряди різних народів світу. Цей фестиваль-конкурс має статус
C.I.O.F.F. та IOV, що співпрацюють з ЮНЕСКО.
Організатори та співорганізатори фестивалю-конкурсу: Міністерство культури
України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної
адміністрації, комунальний заклад «Рівненський обласний центр народної
творчості» Рівненської обласної ради, Дубенська районна державна
адміністрація, Дубенська районна рада, Дубенська міська рада.
У фестивалі брали участь фольклорні гурти та танцювальні колективи, майстри
декоративно-ужиткового мистецтва з Волинської, Івано-Франківської,
Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей
України, колективи з Словенії та Республіки Польща, що займаються
збереженням та вивченням народної творчості. Рівненщина була представлена
творчими колективами Дубенського, Рівненського, Сарненского районів.
23 серпня урочисте відкриття фестивалю-конкурсу. З вітальними словами
виступили: начальник управління культури і туризму Рівненської
облдержадміністрації Я. Мельник, міський голова м. Дубно В. Антонюк,
директор КЗ «Рівненький обласний центр народної творчості» РОР В. Самчук,
депутат Верховної Ради України О. Дехтярчук.
24 серпня - відкриття Дня України: урочиста хода учасників фестивалю та
творче представлення колективів; експозиції робіт образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва майстрів Рівненщини; ігри та забави за
участю фольклорних колективів України.
25 серпня - прослуховування конкурсних програм зарубіжних та
українських колективів - учасників фестивалю-конкурсу та нагородження
переможців дипломами в номінаціях :
«Збереження автентичних традицій Слобожанщини» - народний художній
фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» будинку дитячої та
юнацької творчості Нововодолазької об’єднаної територіальної громади
Харківської області (кер. - О. Коваль та Т. Коваль).
«Оригінальна інтерпретація місцевої фольклорної традиції» - фольклорний
колектив «Краснополля» будинку культури смт Солотвино Богородчанського
району Івано-Франківської області (керівник – І. Суслик).
«Відродження національних традицій» - ансамбль народного танцю кримських
татар «Сєльсєбиль» с. Генічеська Гірка Геніченського району Херсонської
області.
«Збереження національної автентики» - зразковий аматорський фольклорний
колектив «Ізвораш» будинку культури с. Ропча Сторожинецького району
Чернівецької області (кер. - заслужений працівник культури України В.
Костинян).
«Національна самобутність» - фольклорний гурт «Клуб Культурної Спільноти
Караванке» м. Тржич Горенського регіону, Словенія (кер.-Пія Япель).
«Краще представлення традиційної культури» - ансамбль народного танцю
«Черемош» м. Венгожево Вармінсько-Мазурського воєводства, Республіка
Польща (керівник – В. Денека).

«Оригінальна інтерпретація автентичної пісенної традиції» - театр
пісні
Славутського
обласного спеціалізованого
ліцею-інтернату, м. Славута
Хмельницької області (кер. - І. Ніколаєва).
У номінація «Популяризація української культури»:
- народний аматорський ансамбль танцю «Україночка» комунального закладу
«Дубенський міський будинок дітей та молоді» Дубенської міської ради (кер. –
С. Гримак);
-зразковий аматорський ансамбль танцю «Пролісок» комунального закладу
«Дубенський районний будинок культури» Дубенської районної ради (кер. – С.
Гримак);
-зразковий аматорський ансамбль сучасного танцю «Надія» комунального
закладу «Дубенський міський будинок культури» Дубенської міської ради (кер.
- Н. Харіна);
-зразковий аматорський дитячий танцювальний колектив «Калинонька»
комунального закладу «Дубенський районний будинок культури» Дубенської
районної ради (кер. – Н. Нездюр);
«Збереження автентичних традицій Полісся»:
- зразковий аматорський ансамбль автентичного фольклору «Криниченька»
будинку культури с. Велике Вербче Сарненського району Рівненської області
(кер. - заслужений працівник культури України Н. Добровольська);
-«Збереження народної пісенної традиції» - зразковий аматорський ансамбль
народної пісні «Джерельце» Зорянської школи мистецтв Рівненського району
Рівненської області (керівник – Олена Коник).
За участь у VIII Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого фольклору
«Котилася торба…» отримали дипломи:
-зразковий аматорський ансамбль танцю «Вербиченька» комунального закладу
«Рівненський районний будинок культури» Рівненської районної ради (кер. Борис Бунь);
-зразковий аматорський ансамбль сучасного танцю «Фрідом» комунального
закладу «Острожецький будинок культури» Острожецької сільської ради
Млинівського району Рівненської області (кер. - І. Ярошевич);
-зразковий аматорський ансамбль танцю «Струмочок» комунального закладу
«Сарненський районний будинок культури» Сарненської районної ради (кер. –
М. Володько;.
-народний аматорський ансамбль танцю «Візерунок» ПК УСО «Рівненська
АЕС» ім. Лесі Українки, м. Вараш Рівненської області (керівник – Михайло
Одарчук)
-танцювальний колектив «SoulArt» комунального закладу «Радивилівський
міський будинок культури» Радивилівськоїміської ради (кер. - К. Паскаль).
26 серпня в рамках фестивалю відбулось свято танцю за участю кращих
хореографічних колективів Рівненської області, представлених колективами
Дубенського, Млинівського, Радивилівського, Сарненського районів та мм
Дубно, Кузнецовськ. Цього ж дня відбулось закриття фестивалю, де гості свята
мали змогу взяти участь у народних забавах з учасниками зарубіжних
колективів. Для усіх
колективів-учасників проведено екскурсію у
Національний історико-культуриний заповідник м. Дубно .

У клубних закладах регіону:
У Володимирецькому районі
28 серпня - місто Володимирець відзначив своє день народження. Після
урочистостей відбувся святковий концерт за участі переможців фестивалю
«Мамина весна», заслуженого артиста України В. Степанюка та артистів
художньої самодіяльності з Вараша, Сарн, Костополя, Березного та
Володимирця. Також проходила виставка декоративно-прикладного мистецтва
та фотовиставка «Просто Володимирець».
У Зарічненському районі
23 серпня в приміщенні районного Будинку культури відбулася святкова
концертна програма з
виступом аматорського колективу “Меріданс”,
організовано виставку-ярмарок художніх виробів майстрів народного
мистецтва “Барви рідного краю”, експозицію старовинного одягу, предметів
побуту “скарби нашої скрині”.
У Корецькому районі:
28 серпня- місто Корець відсвяткував 868-річчя з дня заснування.
Після урочистої частини відбувся святковий концерт за участі фіналістки
талант-шоу «Голос Діти» К. Качановської, колективу Корецького БК
«Серпанок», «Жіночого батальйону» с. Головниця, учнів-переможців творчихконкурсів. Впродовж свята працював ярмарок, а для наймолодших гостей
заходу – аквагрим, атракціони та конкурси.
У Млинівському районі
19 серпня, в День Преображення Господнього та День пасічника України
вперше пройшло мистецьке свято «Медові гостини» у селищі Млинів. Цей
захід став своєрідним поєднанням культури, духовності та кращих традицій
української гостинності. На свято прибули учасники та гості із різних районів
Рівненщини, сусідньої Волині, а також Тернопільщини та Полтавщини. Свої
творчі вироби презентували понад три десятки народних умільців: вироби з
глини, дерева та металу, різножанрові картини місцевих художників,
благодійна виставка-продаж світлин, хенд-мейд, декупаж, бісероплетіння та
вишивка. З концертною програмою виступили духові оркестри, танцювальні та
вокальні колективи, хори закладів культури та місцевого храму, окремі солісти
та вокалісти Млинівщини, Дубенщини та Демидівщини. Родзинкою концертної
програми став виступ Петра Вороняка, мешканця далекої Австралії із
українським корінням.
У Сарненському районі
24 серпня- відкриття виставок «Герби Сарненщини», «Вишиванка- твій
генетичний код» на центральній алеї м. Сарни. Після урочистотей відбувся
святковий концерт за участю народного артиста України Павла Зіброва, гуртів
«Brevis» та «Mad Heads».
25 серпня - дитячий фольклорний ансамбль «Веретенце» м. Сарни брав
участь у міжнародному фестивалі «ЕтноРівне- 2018, який проходив на майдані
Незалежності у м. Рівне.
Матеріал підготувала бібліотекар Г. Споденюк

