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Загальні питання
6 листопада – 80-а річниця трагедії рівненських євреїв. Історики та
документи вказують на три місця масових розстрілів у Рівному. Окрім Сосонок,
це кар’єр на вулиці Білій, а також урочище Видумка, де розстрілювали
українських інтелігентів та духовенство. Загалом, за різними джерелами,
упродовж 1941-43 років окупанти стратили у Рівному від 100 до 140 тисяч
людей, яких звозили з усіх околиць. Це євреї, місцеве населення, радянські
військовополонені.
9 листопада приміщенні обласної державної адміністрації відбулася
зустріч керівників облдержадміністрації та обласної ради з працівниками галузі
культури з нагоди професійного свята.
10 листопада 2021 відбулось засідання атестаційної комісії Управління
культури і туризму Рівненської облдержадміністрації з питань проведення
атестації педагогічних працівників мистецьких шкіл Рівненщини.
13 листопада управління культури і туризму облдержадміністрації,
обласний центр народної творчості розпочинають втілення проєкту «Етноосвіта
для ветеранів АТО» - курс вивчення культурної спадщини Полісся, здобуття
практичних навичок у сфері народних промислів та мистецтв з метою
профорієнтації, арт-терапії за допомогою традицій та пізнання Рівненщини, як
туристично привабливого регіону України.
17 листопада - Президент України Володимир Зеленський призначив
стипендії діячам культури та мистецтва. Однією із стипендіаток стала рівнянка
Марія Гончарова. 75-річна Марія Гончарова працює художнім керівником
колективу камерного хору «Ave Maria» Рівненського міського Палацу дітей та
молоді.
21 листопада – урочистості до Дня Гідності та Свободи: покладання квітів
до могил Героїв Небесної Сотні та Героїв, які загинули в зоні АТО/ООС;
виставка світлин «Зима, що нас змінила»; «Зима, що нас змінила» - трансляція
хроніки подій листопад 2013 р.- лютий 2014 р.
25 листопада – урочистості до відзначення 116-ої річниці від дня
народження Ніла Хасевича, українського художника, графіка, активного
громадського і політичного діяча, члена ОУН і УГВР.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
09, 11 листопада – онлайн-концерт «Пори року» А. Вівальді.
28 листопада – дитяча опера М. Лисенка «Пан Коцький» онлайн
трансляція.
30 листопада - онлайн-концерт «Лицарська легенда» – Євгенія Бельмас
(орган).

КЗ «Міський Будинок культури»
01 листопада - зразковий естрадний хор «Кольорові ноти», кер. Світлана
Малько, виборов перемогу на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Тримай
мить», що проходив у Кам’янці-Подільському
11 листопада - з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва премію імені Германа Жуковського присвоїли
Турко Наталії Євгеніївні – художньому керівнику народного тріо бандуристок
«Любисток». Наталія Євгеніївна є також головою асоціації діячів народної
музики Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнського
музичної спілки та головою Рівненського відділення Національної спілки
кобзарів України.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
13-14 листопада - Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «ART
DIALOGUES».
15 листопада - Творчий Чемпіонат серед вихованців Мистецького
об‘єднання «Едельвейс».
29 листопада – благодійний концерт по збору коштів на лікування Даринки
Пашко, за участі народного ансамблю сучасного танцю «Dia-dance», зразкового
ансамблю сучасного танцю «Діалог», зразкового ансамблю танцю «Лада»,
зразкового ансамблю танцю «Кралечка», зразкового ансамблю сучасного танцю
«X-dance Team» та кафедри хореографії РДГУ.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
14 листопада - Презентація альбому рівненської співачки і волонтерки
Христини Панасюк «Живи».
19, 20,28 листопада – прем’єра вистави за комедією Ж.-Б. Мольєра
«Тартюф».
З 20 листопада по 2 грудня – IV Всеукраїнський театральний фестивальпремія «ГРА» online. Трансляції 12 вистав-фіналістів будуть доступні на каналі
НСТД України в YouTube сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у
Facebook. Посилання на онлайн-трансляції фестивалю:
20 листопада - «Люди. Тіла. Метаморфози» - https://youtu.be/IFzpmPPxsp0
21 листопада - «VIÑO» - https://youtu.be/uPx-RfEzihU
22 листопада - «БУНА» - https://youtu.be/Iz1lzu5wheI
23
листопада
«ФІЛОКТЕТ.
АНТИЧНИЙ
РЕЙВ»
https://youtu.be/SZkzF4lhqak
24 листопада - «H-EFFECT» - https://youtu.be/epLZ1knDvSE
25
листопада
«КОСТРУБІЗМИ.
КУМАНОВСЬКИЙ»
https://youtu.be/EHHgPfsxLJo
26 листопада - «ЧОРНОБИЛЬДОРФ» - https://youtu.be/ebZ-0E6FSB8

28
листопада
«А
ХАЙ
ТО
КАЧКА
КОПНЕ»
https://youtu.be/chlC3uOUSSw
29 листопада - «ЛИС МИКИТА» - https://youtu.be/XAW4asuuIDY
30 листопада - «ШИНЕЛЬ» - https://youtu.be/pL1CsHRDV3U
1 грудня - «СОБАЧЕ СЕРЦЕ» - https://youtu.be/Q2nkVjjcP2c
2 грудня - «ЦЕ ДИТЯ» - https://youtu.be/1xTMb61PU5k

-

Рівненський академічний обласний театр ляльок
24 листопада – вистава на столі «Смачна історія».
27 листопада – вистава «Злидні».
28 листопада – «Гусеня», «Дуже невихований кіт».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
З 1 по 19 листопада – в рамках реалізації проєкту «Голокост у Рівному»
проведено 20 онлайн «уроків пам’яті». В листопаді 2021 року Рівне вшановує
пам'ять тих мешканців міста, що 80 років тому, 7 листопада 1941 року,
пройшли свій останній шлях «дорогою смерті» і знайшли «останній спочинок»
в ур. Сосонки. В цей день загинуло близько половини населення міста, рівняни
різного віку, соціального та матеріального стану, їх об’єднувало лише одне – їх
етнічна приналежність, це були євреї Рівного. В знак вшанування пам’яті
загиблих в ур. Сосонки Рівненський обласний краєзнавчий музей у співпраці з
Рівненською Міською Іудейською Релігійною громадою, за сприяння Відділу
освіти Рівненського міськвиконкому здійснює освітній проект «Голокост в
Рівному» для учнів 10-11 класів шкіл міста.
26 листопада - відкрили історико-документальну виставку «Ми
звинувачуємо Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу».
Матеріали виставки містять надзвичайно цінні спогади очевидців тих подій, які
встигли зібрати ще 15-20 років тому, а також розповідають про пам’ять
українського народу про ті події.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
3 листопада - для учнів Рівненського обласного навчальнореабілітаційного центру, було проведено онлайн-заняття «Жива те нежива
природа навколо нас».
4 листопада - «Авторські проєкти бібліотекарів» – вебінар під такою
назвою об’єднав фахівців галузі із 37 громад Рівненщини. Під час заходу
учасникам були презентовані цікаві культурні практики, втілені в Березнівській,
Бугринській, Гощанській територіальних громадах. Їх реалізація стала
можливою завдяки активній проєктній діяльності бібліотекарів.

8 листопада відбулася презентація інклюзивного проєкту «Маленький
Круасан у великому світі». Проєкт реалізований Всеукраїнською громадською
організацією людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» за
фінансової підтримки Українського культурного фонду. За проєктом видано
серію з 7 інклюзивних навчально-пізнавальних видань «Маленький Круасан у
великому світі» та виготовлено до них сім розвиваючих відео пластилінової
анімації. Книги спрямованні на навчання дітей, в тому числі і дітей із
інвалідністю, а також покликані сприяти соціалізації, адаптації дітей з
інвалідністю до навколишнього середовища. Кожна книга видана у багатьох
форматах: плоскодрукований збільшений кегль, шрифт Брайля, ауодіоформат
MP3, DAISY, ілюстрації кольорові тактильні, зроблені за допомогою крапкового
тиснення на картоні. Також, створено 7 серій розвиваючих фільмів із
застосуванням пластилінової анімації та з дублюванням жестовою мовою. У
заході взяли участь члени команди проєкту: Валентина Люліч – авторка текстів;
Олена Медведєва – авторка текстів; Наталія Качановська – авторка малюнків та
ілюстрацій; Наталія Демедюк – авторка пластилінової анімації, скульпторкааніматорка; Ніна Асєєва – редакторка шрифту Брайля, консультантка з
інклюзивності та універсального дизайну; Неля Новачук РОО УТОГ – переклад
жестовою мовою; Петро Поліщук – керівник проєкту «Маленький Круасан у
великому світі», бібліотекар Рівненської ОУНБ.
8 листопада - 80-річчю сумної дати масового розстрілу рівненських євреїв
в Сосонках присвячено. Розповідають про жахливі події листопада 1941 року в
Рівному : історик Максим Гон, історик Роман Михальчук, Історик та архівіст
Людмила Леонова.
9 листопада - Рівненська обласна бібліотека приєдналася до радіодиктанту
національної єдності – 2021.
10 листопада - веб-конференція із циклу «Реформи в державі». Зустріч із
фахівцями управління держпраці.
11 листопада - онлайн захід до Дня української писемності та мови «О
слово рідне, України слава!» на платформі Google-Meet.
11 листопада онлайн захід «Свято молодості і безтурботності» : ерудитквест до Всесвітнього дня студента.
11 листопада - Вебконференція із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця»: «Організація і безпечне виконання вантажно-розвантажувальних
робіт». Роз’яснював начальник відділу нагляду у будівництві та котлонагляду
Управління Держпраці у Рівненській області Іван Онищук.
12 листопада - Валентина Слуквіна: відеоінтерв’ю в рамках проекту
«Навколомистецькі теревені».
12 листопада на платформі Google-meet відбулася віртуальна прогулянка
святом ліхтарів до дня Св. Мартіна в Німеччині.
15 листопада на платформі Google Meet до 103-ї річниці незалежності
Польщі відбулась зустріч з вихованцями Рівненської гуманітарної гімназії. 2021
рік Польський сейм проголосив роком Збігнєва Герберта. Справжній геній, який
прийшов у літературу як цікава, непересічна постать, життєвий шлях якого
розпочався у старовинному Львові. Школярі мовою оригіналу та в перекладі
декламували вірші автора.

15 листопада - Правничі відеоконсультації. Тема: «Медична реформа». На
запитання відповідав консультант правозахисник з медичного права, член
благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя Рівне» Євген Новицький.
16 листопада – «Свято тих, хто змінює світ: молодіжний диспут». Онлайн
захід до Всесвітнього дня молоді, встановлений на честь заснування Всесвітньої
федерації демократичної молоді (ВФДМ).
16 листопада - Правничі відеоконсультації. Тема: «Вакцинація та права
пацієнта». На запитання відповідав консультант правозахисник з медичного
права, член благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя Рівне» Євген
Новицький.
16 листопада – тематична онлайн-зустріч «Зимівля звірів та хто де живе?»
для учнів Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру.
16 листопада відбувся онлайн захід «Свято тих, хто змінює світ: молодіжний
диспут до Всесвітнього дня молоді».
17 листопада на платформі Google Meet відбувся урок-презентація
«Філософський Камінь Сантьяго, або Шлях до Істини» за романом-притчею
Пауло Коельйо «Алхімік».
17 листопада - відеоконференція із циклу «Реформи в державі: роз'яснення
фахівця». Роз'яснювала спікер Людмила Кончук, начальник управління
податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Рівненській області.
17 листопада - відбулась онлайн-презентація нової книги рівненської
письменниці, юриста, психолога, громадської активістки та багатодітної мами
Іванни Голуб «Обабіч раю. Супроти пекла». Це лірично-поетична, філософська,
новаторська книга авторки, яка є яскравим прикладом нової сучасної української
літератури.
17 листопада на платформі Google Meet відбулася презентація творчості
Катерини Білокур «Доля виспівана у квітах».
18 листопада – з нагоди Кельнського карнавалу, в рамках проєкту
«Бібліотека-партнер Goethe-Institut. Мова. Культура. Німеччина» відбулася
онлайн подорож, присвячена цій події.
24 листопада – презентація творчості: «Назарій Яремчук. Легендарний
співак України», до 70-річчя від дня народження Народного артиста України.
24 листопада на платформі Google Meet відбудеться презентація книги
американської письменниці Діани Акерман «Дружина доглядача зоопарку».
24 листопада - мультимедійний онлайн-проєкт на платформі Google Meet
«Михайло Драгоманов – лицар честі і свободи», присвячений 180-річчю від дня
народження історика, письменника, фольклориста, публіциста, громадського
діяча.
24 листопада - відеоконференція із циклу «Твоє право» на тему «Протидія
та запобігання торгівлі людьми».
25 листопада - відеоконференція із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця» на тему «Трудові права осіб з інвалідністю».
25 листопада - відбулася онлайн презентація вперше виданого в Україні
«Календаря Патріота. 2022» за участі авторки проєкту та дизайнерки видання
Ірини Сичик та художниці-ілюстраторки Лізи Болдишевої.

25 жовтня на платформі Google Meet відбувся літературний круїз
творчістю одного з найяскравіших постатей польських поетів-романтиків 20-40х років ХІХ ст. Северина Гощинського.
26 листопада відбулася онлайн зустріч «Запобігання та протидія
домашньому насильству», в рамках просвітницько-правового клубу «Феміда»
(на платформі Google Meet).
26 листопада - Вебконференція із циклу «Реформи в державі: роз’яснення
фахівця», за участі головного державного інспектора сектору з питань
державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю
Управління держпраці у Рівненській області Юрія Савчука.
30 листопада відбувся онлайн захід в рамках проєкту «Письменник-КнигаФільм» «Всеволод Нестайко. Майстер веселих книжок» (на платформі Google
Meet).
Рівненська обласна бібліотека для молоді
04 листопада – онлайн презентація поетичної збірки Іванни Голуб
«Обабіч раю. Супроти пекла».
09 листопада - Онлайн-вікторина «Мовні викрутаси» (до Дня писемності
та мови).
09 листопада - Відео-вояж «До мови серцем пригорнусь» (До Дня
української писемності та мови).
11 листопада - Відео «Рандеву з Ксенією Циганчук».
16 листопада - Майстер-клас від Аліни Оборської «Час для себе. Малюємо
донати».
16 листопада - Відео-консультація «Права та обов’язки при проведенні
профілактичних щеплень».
18 листопада - Літературно- мистецький проєкт «Поезія під столітнім
дахом».
21 листопада з нагоди Дня Гідності та Свободи було проведено годину
пам’яті «Україна – країна нескорених».
22 листопада з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулася година мужності
«Вільні творити майбутнє».
22 листопада - лекція «Булінг та його наслідки» (за участі Патрульної
поліції Рівненської області).
22 листопада - настільна гра «Стоп насильству» за участі Центру
підтримки громадських ініціатив «Чайка» (до міжнародного дня боротьби за
ліквідацію насильства, щодо жінок).
24 листопада - презентація першого вишитого тиражу «Марії» Уласа
Самчука англійською та українською мовами авторкою бренду «Креативна
книга», письменницею, лавреаткою літературної премії Уласа Самчука –
Оленою Медведєвою.
28 листопада - Вечір набат «Жахіття Голодомору» (до Дня пам’яті жертв
Голодомору). Місце проведення: військова частина Національної гвардії
України м. Рівне.

28 листопада - Скрижалі пам’яті «Голодомор – помста за свободу» (до Дня
пам’яті жертв Голодомору). Місце проведення: військова частина Національної
гвардії України м. Рівне.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
09 листопада - З нагоди Дня української писемності та мови проведено
літературно-музичну годину «Мова, освячена століттями».
11 листопада – онлайн презентації нової збірки Іванни Голуб «Обабіч раю.
Супроти пекла».
18 листопада - диліжанс чемності «Етикет від А до Я».
ЦБС м. Рівне
01 листопада – онлайн-рекомендації за книгою Катерини Федорової
«Невгамовна мавпочка».
02 листопада – творчий портрет «Із когорти подвижників» до 170-річчя від
дня народження Івана Манжури, українського поета, фольклориста, етнографа та
журналіста.
03 листопада – онлайн-галерея «Світ справжньої дружби і чародійства»
книги Роузі Бенкс.
04 листопада – літературний веб-огляд «460 років від створення
рукописної книги «Пересопницьке Євангеліє»
04 листопада - онлайн-бесіда «Рідну мову знай - край свій прославляй».
09 листопада відбулася онлайн-зустріч проекту Відповідальне батьківство:
«Про сім’ю – цікаво та неочікувано» з Іванною Голуб.
09 листопада - «Наскільки добре ви знаєте українську мову?» - онлайн
тест-гра.
09 листопада – онлайн поетичний челендж «Любіть красу своєї мови».
22 листопада - година мужності «За долю України стояв Майдан».
23 листопада - віртуальна подорож містом «Рівне нашими очима».
29 листопада – бенефіс книги Богдана Столярчука «Митці Рівненщини»
(10 років з дня виходу другого видання).
29 листопада – онлайн-зустріч з психологом Ольгою Галицькою «Життя
без насильства».
30 листопада – віртуальний флешмоб «Домашні вусо-лапо-хвостики» (до
Дня захисту домашніх тварин).
30 листопада - бібліотечні посиденьки «Я пропоную свій досвід: секрети
успіху відомих людей». Зустріч з незрячою параолімпійською чемпіонкою з
паурліфтингу Юлією Ближчик.
У регіонах області:
У Рівненському районі:
19 листопада – флешмоб «Повісь блакитну стрічку» до Дня Гідності та
Свободи у с. Великй Житин.

21 листопада до Дня Гідності та Свободи. В клубі с.Хотин відбувся
диспут приурочений до річниці двох революцій: Помаранчевої революції 2004
року та Революції Гідності 2013 року.
22 листопада - засідання мистецького любительського об’єднання
«Джерело». Тема засідання : «Євромайдан - на крилах свободи та гідності».
25 листопада – тематичний захід «Український народ: випробування
голодом» відбувся у публічно-шкільній бібліотеці с. Данчиміст. А також з
допомогою маленьких читачів бібліотеки створена квіткова мапа України
«Незабудки Голодомору».
У Дубенському районі:
09 листопада - З нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва в Дубенській РДА пройшло урочисте
нагородження кращих представників галузі.
19 листопада – напередодні Дня Гідності та Свободи, у Дубні вшанували
пам’ять Героїв, полеглих за Україну. Представники міської та районної рад,
районної державної адміністрації поклали квіти до Пам’ятника Небесній Сотні,
розташованого в зоні відпочинку «Острівок».
23 листопада – виставка живопису волинської мисткині Тетяни
Мялковської.
1-30 листопада – «Книга творить людину» - під таким девізом у
публічно-шкільної бібліотеці с.Золочівка пройшла серія тематичних зустрічей
читача з книгою: бесіда «Наша мова - дзеркало душі, розуму і серця», виставкаперегляд «Зупинись на хвилинку - подивись на новинки!» (старші класи) та для
молодших школярів: година спілкування «Граючись читаємо», народознавчопізнавальні години - «В осінній час сім погод у нас», «Від теплого слова і лід
тане», урок-роздум «Мудре слово повчальної казки».
25 листопада – відбулася сьома сесія восьмого скликання Дубенської
районної ради. У роботі засідання під головуванням очільника районної ради
Віктора Ковальова взяли участь 24 депутати.
25 листопада в Тронній залі Дубенського замку відбулась унікальна подія
в історії міжнародних відносин України та Польщі. Вперше між такою
кількістю громад (по 5 з кожної сторони) Дубенського району та Седлецького
повіту підписали протоколи намірів про співпрацю.
25 листопада користувачі центральної бібліотеки Демидівської селищної
ради стали учасниками години-реквієм «Голод 33-го – біль душі і пам’ять
серця».
У Сарненському районі:
17 листопада – турнір з футзалу серед ветеранів 50+ «Поліський
скорпіон» провели у Сарненській громаді.
21 листопада в місті Сарни у парку Героїв майдану відбулися заходи з
нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.
23 листопада бібліотекарі Сарненської територіальної громади прийняли
участь в онлайн-круглому столі «Електронні ресурси як цифрові активи

публічних бібліотек». На заході відбулася презентація оригінальних цифрових
продуктів, створених Рівненською ОУНБ, міськими публічними бібліотеками
Мізоча, Дубровиці, Степаня, висвітлення досвіду співпраці бібліотеки і громади
у питаннях збереження нематеріальної культурної спадщини.
26 листопада, у Сарненській громаді вшанували пам'ять мільйонів жертв
голодоморів в Україні. Учасники мітингу-реквієму вшанували пам'ять
запаленими лампадками, покладанням квітів до пам’ятного знака та хвилиною
мовчання.
30 листопада - заслужений майстер народної творчості уродженка с.
Крупове, що на Дубровиччині, Ніна Рабчевська отримала премію за
збереження традиції серпанкового ткацтва. Нагороду їй вручили у Міністерстві
культури.
У Вараському районі:
08 листопада у Вараші відкрили новий спортивний майданчик у центрі
реабілітації для осіб з інвалідністю
15 листопада - у приміщенні Вараської міської ради відкрилася виставка
«ОсобливаЯ», автором якої є мешканка Вараша Неоніла Баловіна. «ОсобливаЯ»
– проєкт соціальної дії: офлайн та онлайн фотовиставки з історіями жінок, що
руйнують стереотипи у суспільному житті. У проєкті представлені фото жінок з
унікальними історіями з усіх куточків України, зокрема шість героїнь проєкту
проживають у Вараській громаді.
21 листопада у Вараській громаді відзначали День Гідності та Свободи. Із
нагоди пам’ятного дня біля будівлі Вараської міської ради було організовано
інсталяцію на згадку про події Революції Гідності. Задля створення атмосфери
занурення у спогади було запалено димову шашку в знак пам’яті боротьби
українського народу під час Революції Гідності. Також жителі Вараської
громади, які були учасниками подій Революції Гідності та Помаранчевої
революції, поділилися з усіма своїми спогадами про ті знакові події. Відбулося
покладання квітів до меморіалу Героїв Небесної Сотні із його освяченням
27 листопада у День пам’яті жертв голодоморів на площі біля Вараської
міської ради відбувся вечір-реквієм, спільна молитва та акція «Запали свічку
пам’яті», організовані Департаментом культури, туризму, молоді та спорту
виконавчого комітету Вараської міської ради.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
Рівненська блогерка Олександра Ковальчук спільно з ведучим Юрієм
Габдулхаковим зняли соціальний ролик про коронавірусну інфекцію,
обмеження пов'язані з нею та важливість вакцинації.
06 листопада троє альпіністів, серед яких уродженець Вараша підкорили
вершину Аннапурна ІІІ у Непальських Гімалаях та отримали відзнаки
Міністерства молоді та спорту. Міністр молоді та спорту України Вадим
Гутцайт привітав і відзначив підкорювачів. 32-річний Микита Балабанов
народився у Вараші. Він відомий український альпініст, володар Золотого

льодоруба 2016 – престижної альпіністської нагороди за першопроходження
вершини Талунг (7349 м) та чемпіон світу у висотному класі за версією ЕАМА.
07 листопада – Майстрив парку історичної рекоснтрукції «Городище
Оствиця» відтворили човен довбанку XIV-XVI ст, знайденого на річці Уборть,
с. Хочине, Житомирської області. Майстер-човняр Олег Петренко та Юрій
Ойцюсь впродовж одинадцяти днів майстрували довбанку. Її довжина 7,8
метра, ширина 0,7 метра, висота - 0,6 метра. Матеріал - тополя.
24 листопада – відкриття благодійної виставки картин учасників АТО.
Майже півсотні картин, намальованих важкопораненими ветеранами АТО/ООС
та родинами загиблих, представлені на благодійній виставці «Мистецтво, що
лікує» у художній галереї Євро-Арт. Захід організували для того, аби
допомогти рідним загиблих Героїв російсько-української війни та ветеранам,
яким потрібне дороговартісне лікування. Рівненська обласна організація спілки
художників також презентує твори своїх митців, аби допомогти зібрати кошти
на потреби хворих.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

