Довідка про культурне життя Рівненської області
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2018р
Загальні питання культури
27 вересня в
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці
відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (відзначається 30
вересня). Привітати колективи трьох найбільших бібліотек Рівного прийшли:
заступник голови Рівненської обласної ради О. Бучинський, заступник начальника
обласного управління культури Рівненської облдержадміністрації С. Хом'як, голова
обласного профспілкового комітету працівників культури Рівненської області П.
Давидюк, а також друзі, партнери та шанувальники бібліотек. Відбулося вручення
обласної літературної премії імені Світочів рівненському поету-сатирику, гумористу
та журналісту Юрію Березі.
В усіх регіонах області пройшли урочистості та святкові концерти з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек.
Театрально концертне життя
Рівненськиий академічний український музично-драматичний театр
11-16 вересня актори обласного академічного українського музичнодраматичного театру брали участь в XXIII Міжнародному театральному фестивалі
«Белая вежа» м. Брест (Республіка Білорусь);
23 вересня - творчий вечір з нагоди відкриття 79-го театрального сезону.
Рівненський академічний обласний ляльковий театр
16 вересня - відкриття 44-го театрального сезону виставами «Теремок»
(музична казка для діток від трьох років) та «Круть-Верть», за мотивами української
народної казки. Актори цього дня провели для діток традиційні ігрові програми.
Зал камерної та органної музики м. Рівне
25 вересня в залі камерної та органної музики відбувся концерт Фабріс Ді
Фалько (Франція), володаря численних премій у музичній галузі та унікального
голосу (4 октави), ліричне сопрано, контртенор;
30 вересня відкриття концертного сезону 2018-2019 «Рандеву із Музею» за
участі симфонічного оркестру Рівненської обласної філармонії під керівництвом
Раміро Арісто (Аргентина);
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
2 вересня - на території музею вдруге пройшов День традиційного
автентичного костюма. Особливості і регіональні відтінки 30 костюмів з кожного
району Рівненської області були представлені не лише на показах, а й на лекціях і

майстер-класах. Ініціатором свята є ГО «Центр дослідження і відродження Волині»
на чолі з головою В. Дзьобак.
6 вересня - захід, присвячений Дню вшанування пам’яті примусово виселених
українців з історико-етнічних територій (відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
8-9 вересня на подвір’ї Рівненського обласного краєзнавчого музею та в його
залах пройшов четвертий щорічний волонтерський екофестиваль «ЗЕЛО». Учасники
фесту - громадські ініціативи, спікери, майстри та соціально-відповідальні
підприємці.
25 вересня - проект «Десять відео робіт, створених за участю та ініціативою
Рівненського обласного краєзнавчого музею» зайняв ІІІ місце на 5-му
Всеукраїнському музейному фестивалі у Дніпрі в номінації «Впровадження
музейних програм, акцій, заходів (промоушен)» серед 58 музеїв та громадських
організацій з 17 областей України.
26 вересня - показ документальної стрічки «Саша Х.: Крила на Майдані».
27 вересня - відкриття виставки творчих робіт художниці з Кременця С.Ткачук
«Емоції та колір». На ній представлено 32 роботи, виконані у техніці олійного
живопису, натюрморти, архітектурні пейзажі та ландшафтні краєвиди м. Кременця.
28 вересня - відкриття виставки до 165-ої річниці від дня народження В.
Короленка, видатного письменника, публіциста і громадського діяча в
«Літературному музеї Уласа Самчука».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
3 вересня - в день знань для старшокласників і вчителів Рівненської
української гімназії проведено лекцію-бесіду «Україна, як складова європейської
культури».
4 вересня - літературознавчий портрет Колсон Уайтхед: «Світ може бути
лихим, але люди не мусять такими залишатися, адже можуть відмовитися від зла»
Колсон Уайтхед.
4 вересня- презентація книжкової виставки «Книги Рівненщини – ювіляри».
4 вересня - з нагоди вшанування пам'яті людей, яких примусово виселяли з
українських територій, підготовлено анотований рекомендаційний список
літератури «Примусове виселення українців з етнічних історичних поселень», який
включає перелік книг та статей із збірників і періодичних видань. Також вміщена
коротка інформація про історію депортацій в СРСР та подана хронологія
депортацій.
7 вересня - презентація персональної виставки живопису молодої художниці з
с. Велика Омеляна Ольги Шершун. Свій інтуїтивний живопис художниця-аматор
представила на виставці під назвою «Поклик душі».
14 вересня - вебінар «Медичні огляди, проблемні питання. Джерела пилової
алергії в бібліотеках, заходи профілактики».
18 вересня - семінар на тему: «Підготовка спеціалістів по орієнтуванню в
просторі та розвитку мобільності для молоді з порушеннями зору».

19-20 вересня у бібліотеці відбувся Міжрегіональний семінар «Публічна
бібліотека – територія рівних можливостей» організований секцією Української
бібліотечної асоціації «Бібліотека – на допомогу особам з інвалідністю та людям
похилого віку» для членів УБА працівників відділів обслуговування центральних
районних бібліотек Західного регіону: Волинська, Житомирська, Хмельницька,
Чернівецька, Івано-Франківська області.
19 вересня – презентація книги рівненської письменниці Віри Мельникової
«Серце на ниточці». Книга розповідає про події на сході України.
22 вересня-тематична зустріч «Рівненський льонокомбінат: історія і
сучасність» до 55-річчя випуску першої продукції.
23 вересня - презентація нового видання відомого рівненського дослідника і
популяризатора фольклорного мистецтва Віктора Ковальчука «Народна музика
Рівненського Полісся», яка побачила світ у 2018 році у видавництві М. С. Дятлика.
23 вересня працівники бібліотеки разом з членами Рівненської обласної
організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України, працівниками та
слухачами Рівненської Малої академії наук учнівської молоді брали участь у
науково-практичній конференції «Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку
сучасної економіки та суспільного життя»
24 вересня - презентація нової книги Миколи Поровського «Щоб в синім небі
– стрічка золота. Записки «замполіта» полку кіборгів».
25 вересня - зустріч з молодими поетами Рівненського Палацу дітей та молоді
під назвою «Поетичні акорди».
25 вересня - літературне надвечір’я «Проспер Меріме – неперевершений
майстер новели». Відомий французький письменник Проспер Меріме відомий ще,
як історик, етнограф, археолог, перекладач, академік і сенатор.
27 вересня - відкриття виставки: «Бібліотека твоєї мрії», на якій представлені
найкращі роботи учнів Рівненської державної художньої школи та графіки
Олександри Промської «Замальований вересень. Челендж».
27 вересня - черговий вебінар із циклу «Твоє право» на тему «Зміни у
законодавстві по питаннях стягнення аліментів та виїзду дитини за кордон»..
28 вересня - презентація фотопроекту «Бібліотека в кадрі» Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки та школи фотографії «У фарватері
істин».
30 вересня - презентація ексклюзивного видання «555 автографів Богданові
Столярчуку». Каталог автографів приурочений до ювілею відомого музиканта,
педагога, заслуженого діяча мистецтв Богдана Столярчука. До видання увійшли
відомості про автографи на книгах, брошурах, програмах вистав, афішах, листівках,
світлинах із приватної колекції Богдана Столярчука.
30 вересня - відкриття виставки фотоісторій успішної адаптації вимушено
переміщених осіб в місцеву громаду «Єдина громада – Єдина країна». Це приклади
переселенців, які отримали визнання приймаючої громади їх діяльності на новому
місці проживання.
30 вересня – лекція-бесіда від Андрія Цимка «Образ Ісуса Христа у світовому
мистецтві».
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек у «Поетичному колі».

30 вересня - організовано виставку членів клубу «Майстриня» що діє при
бібліотеці. Це вироби з бісеру, намистинок, стрічок, соломки, паперових трубочок та
деякі вив'язані гачком речі: серветки, шарфи, квіти, літні блузи.
30 вересня - презентація книги дубенчанина, магістранта Полтавського
національного університету імені В. Короленка Олександра Геніша «Історія
протестантизму на Дубенщині». Книга містить систематизований матеріал від
періоду Європейської реформації і закінчуючи сьогоденням.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек :
26 вересня - в рамках програми «Бібліотека йде до Вас» до дитячого
відділення Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного
захисту населення прибув святковий експрес «Усміхається здалека до дітей
бібліотека», де маленькі слухачі обговорювали свої улюблені книги та поринули у
світ книжково-казкових вікторин і загадок
26 вересня - віртуальна подорож «Добро виростає із серця», приурочену 100річчю від дня народження відомого письменника, поета, педагога Василя
Сухомлинського.
27 вересня - акція «Сьогодні я – бібліотекар». Кожен бажаючий мав змогу
спробувати себе в ролі бібліотекаря.
30 вересня - бібліолотерея «Читайлики перемагають!».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
У вересні проведено:
- цикл інформаційно-просвітницьких заходів «Збережемо енергію збережемо
майбутнє», де учням НВК №12 розповіли про сучасний стан енергетики України та
альтернативні джерела енергії.
- бібліомікс з українським письменником Сергієм Гридіним. Його книжка
«Федько у пошуках чупакабри» увійшла до списку премії ВВС «Дитяча Книга
року», він переможець конкурсу «Краща книга Рівненщини» в номінації «Краще
видання для дітей» та «Краще видання для юнацтва та молоді».
- презентація книги молодої письменниці, лауреатки премії ім. М. Дубова Тати
Рівни «СоціоParty». Видання вийшло друком 2018 року у письменницькій робітні
«Оповідач». Ця книга про сучасне суспільство з його проблемами та цинізмом,
вибух емоцій, думок та переживань.
- STOP-булінг - під такою назвою відбувся правовий діалог для студентів ВПУ
ресторанного бізнесу і торгівлі.
- на виставці «Ми – невгамовні» було презентовано мистецькі доробки
учасників студії «Чаювання з музою». В експозиції представлені близько 150
творчих копій в техніці живопису юних авторів віком від 8 до 15 років.
У книгозбірнях області:
Березнівський район

3 вересня - Прислуцька ПШБ взяла участь в квесті «Діти об'єднують
Україну».
26 вересня - у ЦРБ проведено усний журнал «Світоч української педагогіки»
до 100-річчя від дня народження великого педагога, вченого, громадського діяча В.
О. Сухомлинського та відкритий урок сімейного читання за творами письменника
«З любов'ю до дитячої душі».
Дубенський район
З 24 до 30 вересня - бібліомарафон «Бібліотека: творимо майбутнє разом», в
рамках якого: бібліотечний урок «Мандрівка книжковим містом» (бібліотека с.
Бортниця); акція «Приведи друга до бібліотеки», відеомандрівка «Бібліотеки світу»
конкурс малюнків «Діти за здоровий спосіб життя» (бібліотека с. Турковичі),
оглядова екскурсія «Подорож до країни книги» (бібліотека с. Мильча), день
відкритих дверей «Зустрінемось у бібліотеці!», бібліозустріч «Я + книга =
бібліотека» " (бібліотека с. Птича),
інтелектуальна гра-вікторина «Книга - міст у світ знань» (бібліотека с. Івання),
слайд-подорож «Гортаючи книжкові сторінки, ми подорожуємо по краю» (ЦРБ).
Дубровицький район
24-30 вересня - бібліотечні працівники центральної районної бібліотеки
підготували різноманітні заходи та акції: «Бібліотека під відкритим небом»,
«Бібліотека@: знай, мрій, твори», «День відкритих дверей», інтелектуальний
книжковий торт, «спечений» із творів авторів сучасної української та зарубіжної
літератури.
Острозький район
в ЦРБ відбувся «День відкритих дверей», ряд акцій та масових заходів:
безкоштовне оформлення реєстраційного документа, перегляд мультимедійної
презентації «Цей дивосвіт – бібліотека», «20 найкрасивіших бібілотек світу»,
«Книга
цікаві
факти»,
відеороликів
«Свято
хранителів
мудрості»,
мультиплікаційних фільмів «Каю бібліотекар», «Каю книжник», «Грицькові
книжки» та ін.
Рокитнівський район
27 вересня - участь у вебінарі із циклу «Твоє право».
28 вересня - професійні зустрічі- творча лабораторія «З візитом до колеги».
30 вересня - святковий екскурс «Історичними стежками міської бібліотекифілії смт. Рокитне»;
Сарненський район
9 вересня - користувачі ЦРБ прийняли участь у відеоконференції із циклу
«Реформи в державі: роз'яснення фахівця» на тему:
«Порядок проведення
періодичних медичних оглядів: обов’язки роботодавця, проблемні питання. Джерела
пилової алергії в бібліотеках, заходи профілактики».

19 вересня - відбулося засідання любительського об’єднання «Кіноман» з
переглядом фільму «Анігіляція». Стрічка розповідає про експедицію в аномальну
«Зону Х» і базується на однойменному романі Джеффа Вандермеєра.
Просвітництво. Художня самодіяльність
7 вересня - у МБК м. Рівне – відкриття міжнародного кінофестивалю "Місто
мрій". Три сотні робіт із сорока країн світу отримали і представили організатори на
суд глядача.
8 вересня у виставковій залі Рівненського МБК пройшов літературний вечір,
присвячений творчості письменника Стефана Жеромського.
9 вересня в м. Дубно відбулося обласне відкрите фольклорне свято «З
народної криниці»;
15 вересня в м. Вараш відбувся обласний фестиваль народної творчості «Барви
Надстир'я»;
21-23 вересня в с. Красносілля Гощанського району відбувся Всеукраїнський
фестиваль народної творчості, історії та побуту «Красносільські вітряки»;
23 вересня - у смт Млинів відбувся обласний фестиваль народної музики ім.
Анатолія Андрухова, заслуженого працівника культури України, композитора,
доцента, лауреата мистецької премії імені Г. Жуковського.
У фестивалі брали участь: оркестри народних інструментів та ансамблі
народної музики (загалом 12 творчих одиниць). Це свято стало окрасою с.
Перемилівка з нагоди відзначення його 500- річчя.
30 вересня в с. Бродниця Зарічненського району відбувся відкритий
фольклорно-етнографічний фестиваль «Журавлина».
30 вересня на Березнівщині в урочищі «Біля каменів» пройшло етнотуристичне свято традиційної поліської кухні «День гарячого казана» на яке
з'їхались народні майстри з різних куточків Рівненської області та майстрині
традиційних страв поліської кухні із смт Соснове, сіл Глибочок, Іванівка, Маринин,
Хмелівка, Губків, які пригощали гостей кулішем, грибною та рибною юшкою,
солов'ями. До організації свята активно долучилися і бібліотеки Соснівщини.
Матеріал підготувала бібліотекар Г. Споденюк

