Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 02 2022 р.
Загальні питання
02 лютого - з нагоди 78-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста
Рівного, відбулося вшанування пам’яті, покладання квітів на військовому
меморіалі кладовища «Дубенське». 945 днів у період з 1941 по 1944 роки місто
Рівне перебувало під окупацією нацистської Німеччини.
15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав та відзначення 33-ї річниці виводу військ з Афганістану: покладання
квітів до пам’ятних місць та могил воїнів, мітинг-реквієм, тематичні виставки в
бібліотеках.
16 лютого – заходи до відзначення Дня єдності у центрі міста.
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: виставка світлин Героїв Небесної
Сотні, інсталяція світлин «Зима, що нас змінила»; вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Панахида за
загиблими, покладання квітів; меморіальні заходи за загиблими біля Дошки
Пам’яті Героям Небесної Сотні та Героям, загиблим в зоні АТО.
22 лютого – урочисте вручення міської літературної премії імені Уласа
Самчука в літературному музеї Уласа Самчука. Цьогоріч лауреаткою стала
Галина Данильчук.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
10 лютого – «Музика величі» Оксана Мацелюх (орган).
13 лютого – дитяча опера «Лисичка, котик та півник».
13 лютого – «Музика закоханих».
15 лютого – Вечір класичної музики. Дует скрипки та фортепіано та
Мирослава Чорнобай.
17 лютого – Вечір Шопена. Виконують Ірина Берчук, Данило Саєнко.
КЗ «Міський Будинок культури»
04 лютого - на міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі дитячого та
юнацького танцю «Хвиля емоцій» м. Клайпеда, Литва, колективи Міського
Будинку культури вибороли п’ять гран-прі і 1-у премію: зразковий
аматорський ансамбль танцю «Полісяночка». Керівник: заслужений працівник
культури Євгенія Жемчугова; зразковий аматорський ансамбль танцю
«Джерельце». Керівник: Наталія Кірія; зразковий аматорський ансамбль танцю
«Перлинка». Керівник: Ольга Жемчугова; зразковий ансамбль сучасного танцю
«Етика». Керівник: Руслана Мартинюк; Юлія Талімончук за виконання танцю
«Моя Валентинка» 1 премія; Вікторія Баранець за виконання танцю «Експромт
фантазії» гран-прі.

20 лютого - захід з нагоди Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
15 лютого - урочистості та святковий концерт до Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 33-ї річниці
виводу військ з Афганістану.
17 лютого – Прем’єра вистави народного молодіжного театру «Цілунок
тітоньки Чарлі».
19 лютого – «Кіноманія 6. Мультфільм» – сольний концерт народного
аматорського інструментального ансамблю «Con Amore», за участі народного
аматорського театру читця «Галатея», народного естрадного ансамблю
«Скайлайнер» та зразкового театру читця «Едельвейс».
19 лютого – Відкритий Чемпіонат України «Alleya Slavy 2021».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
16 лютого - з нагоди Дня єднання фасад рівненського обласного
академічного музично-драматичного театру підсвітили синьо-жовтими
кольорами.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
18 лютого 2022 року Рівненським обласним краєзнавчим музеєм спільно з
Рівненською християнською школою «Світогляд» було проведено захід «Їх
подвигу не буде забуття!», приурочений до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
22 лютого 2022 року в Літературному музеї Уласа Самчука м. Рівного
відбувся захід «15 років Літературному музею Уласа Самчука», а також
відзначення 117-тої річниці від дня народження Уласа Олексійовича Самчука.

Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
01 лютого відбулася презентація спільного із Посольством США в Україні
проекту «Англійська для медиків».
01 лютого - для бібліотекарів Рівненщини проведено майстер-клас від
директорки Рівненської ОУНБ Валентини Ярощук.
03 лютого - відбувся літературний урок «Чарльз Діккенс. Життєві та творчі
лабіринти англійського класика».
05 лютого - відкриття виставки акварельних робіт рівненських митців
«Дотик акварелі – 2022».

05 лютого - зустріч з письменницею і волонтеркою Людмилою Охріменко.
08 лютого - лекція «Все про біткоїни та криптовалюту».
14 лютого - Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
відправила 120 книг для воїнів ООС.
15 лютого - нейротренінг «Super мозок» з людьми похилого віку.
16 лютого - онлайн-тренінг «Індексування документів за таблицями УДК»
проведений для бібліотекарів територіальних громад Рівненщини.
17 лютого - Толерантність у віртуальному світі або «Золоті правила»
безпеки в Інтернеті – пізнавальний коучинг до Дня безпечного Інтернету.
17 лютого - презентація книг від письменника, прозаїка офіцера Збройних
сил України, підполковника, учасника ООС, викладача військової топографії у
Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і
кандидата технічних наук - Володимира Тимчука «Зі сходом сонця» та «З
Гетьманщини безмежжя».
19 лютого - презентація книги відомої рівненської письменниці Алли
Рогашко «Провидець».
20 лютого - відкрилася фотовиставка в рамках всеукраїнської акції
«Вшануй!», до Дня Героїв Небесної Сотні.
22 лютого - літературно-мистецька година «Вогняна доба Анатоля ДемоДовгопільського», присвячена талановитому та прогресивному митцю свого
часу.
22 лютого - відбувся бінарний захід – відкритий урок з навчальних
дисциплін Іноземна мова за професійним спрямуванням та Туристичне
краєзнавство «Цікаві місця Рівного через призму часу».
23 лютого відбудеться презентація нотної збірки Андрія Пастушенка та
Лесі Яцкової «Грай, сопілко. Школа гри на сопілці».
23 лютого відбулася країнознавча мандрівка «Туристичні мандрівки
Польщі».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
10 лютого - літературно-мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»,
за участі Віталія Тимощука.
10 лютого - прем’єр-арт-2. «На легких крилах» Барильєфи на холсті.
Відеомайстерня від Аліни Гвоздь.
14 лютого - літературно-патріотичний портрет «Вітрами й сонцем Бог мій
шлях намітив…» приурочений пам’яті української поетеси, публіцистки,
літературної критикині, діячки ОУН – Олени Теліги.
14 лютого - з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат у науці Рівненській
обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація Всеукраїнської пересувної
виставки «Наука – це вона».
14 лютого - молодіжна розважальна програма «Яскраві барви Святого
Валентина».
17 лютого - літературно-мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»,
за участі Надії Янчук.
17 лютого - до Дня Героїв Небесної Сотні відбувся захід «Ангели пам’яті».

17 лютого - до Дня Героїв Небесної Сотні Рівненська обласна бібліотека
для молоді провела показ документального фільму «Україна. Майдан.
Перезавантаження».
18 лютого - заняття у рамках школи майстерності «Бібліопрофі» про ідеї,
практику та досвід на прикладі занять бібліотечної школи раннього розвитку
«Мамине сонечко».
18 лютого - «Вечір-пам’ять «Україна, свобода і гідність понад усе», до Дня
Героїв Небесної Сотні.
21 лютого - Вручення Всеукраїнської літературної премії імені Анатолія
Криловця. Вечір пам’яті письменника.
21 лютого - «Лінгвістичну подорож «Подорож океанами рідної мови».
22 лютого - «Мовознавча вікторина», до Міжнародного дня рідної мови .
23 лютого - тематичний захід «На перехресті музи й долі», до 135-річчя від
дня народження Леся Курбаса.
ЦБС м. Рівне
15 лютого - засідання клубу «Я - Патріот» «Знавці козацької історії».
15 лютого – година пам’яті «Це не наша з тобою війна»
17, 24 лютого – каністерапія «Читання з собакою в бібліотеці»
17 лютого – мовна гра «До мови серцем доторкнись», до Дня рідної мови.
21 лютого – мовний квест «Розваги у Країні Мовознавства».
21 лютого – мовознавчий турнір «Єдиний скарб у тебе – рідна мова».
21 лютого – мовознавчий турнір «Знавці рідного слова».
21 лютого – мовний калейдоскоп «Безсмертя нації у мові».
22 лютого – ретроспектива подвигу «Їх серця б’ються на небесах» (до Дня
Героїв Небесної Сотні).
22 лютого - засідання клубу «Я - Патріот» «Знавці козацької історії».
23 лютого - майстер-клас «Веселе рукоділля» «Органайзер своїми руками».
24 лютого -інформаційнo-просвітницький захід «Гібридна війна - окупація
Криму».
24 лютого – вітамінні розваги «Здорове харчування – це смачно».
24 лютого – літературний портрет «Ти себе українкою звала», до Дня
народження Лесі Українки.
24 лютого – історична довідка «Що ми знаємо про анексію Криму».
У регіонах області:
У Рівненському районі:
03 лютого - у підземеллях Здолбунівського краєзнавчого музею почала
з‘являтись перша елекрична проводка, зроблена за зразком довоєнних часів.
Колись у підземеллях, де, як відомо були катівні чекістів та нацистів, і була
така, але від тієї, попередньої, деінде залишилися лише керамічні ізолятори.
Адміністрація 7 років шукала можливості відновити тут автентичне світло.
У Дубенському районі:

15 лютого у Дубні відзначили День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.
16 лютого - Дубенчани разом зі всією Україною відзначили День єднання.
18-20 лютого відділом у справах молоді та спорту Дубенської міської ради
спільно з ліцеєм № 1 та ліцеєм № 5 взято участь у Всесвітній тихій акції «Ангели
пам’яті». Учні вирізали паперових ангелів та прикрасили ними територію біля
пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні. Щорічна тиха акція «Ангели пам’яті»
ініційована мистецькою агенцією «Територія А» і Анжелікою Рудницькою, у
пам’ять про розстріл Героїв Небесної Сотні
20 лютого - у Дубні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні - людей, які
віддали життя за свободу під час Революції Гідності.
У Сарненському районі:
15 лютого - На Сарненщині вшанували учасників бойових дій на території
інших держав
16 лютого - Всі громади Сарненщини долучилися до всеукраїнського
флешмобу #UAразом
17 лютого - двоє провідних діячів культури з Сарненщини отримуватимуть
стипендії голів Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської
обласної ради на 2022 рік.
Серед стипендіатів: Віра Зиль – керівниця народного аматорського
ансамблю родини Чудіновичів с. Сварицевичі Сарненського району; Сергій
Гаврилюк – керівник зразкового аматорського фольклорно-етнографічного гурту
«Мазурки» клубу с. Корост Степанської селищної ради.
У Вараському районі:
01 лютого - двадцять вараських спортсменів та вісім тренерів цьогоріч
одержуватимуть щомісячну стипендію міського голови Олександра Мензула.
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Вараської міської ради.
07 лютого у Володимирці відбулось відзначення першого бою військового
відділу — сотні для спеціальних завдань, яка під командуванням Григорія
Перегіняка на псевдо "Коробка" рано-вранці 73-роки тому розбила у селищі
німецький гарнізон, вивісивши на жандармерії жовто-блакитний стяг.
10 лютого – відкриття виставки «Два крила Сарненщини» за участі ведучих
майстрів аматорської студії «Самоцвіти Сарненщини» надії Ліненвич та Галини
Комар.
20 лютого - на площі біля міської ради м. Вараш відбулася спільна молитва
і вшанування подвигу учасників Революції гідності та Героїв Небесної Сотні.
Просвітництво. Художня самодіяльність.

Лютий - «Від імпресії до модерну: 120-річчю від дня народження Миколи
Глущенка присвячується» - виставка під такою назвою експонувалася у галереї
європейського живопису «Євро-Арт».
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

