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Загальні питання культури
18 жовтня відбулось чергове засідання колегії управління культури і
туризму облдержадміністрації, де розглядалися такі питання:
- про стан дотримання вимог чинного пам’яткоохоронного
законодавства в Рівненській області;
- про стан виконання Указу Президента України від 7.02.08 №
109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування», роботи із зверненнями
громадян в управлінні культури і туризму облдержадміністрації і обласних
установ культури і мистецтва.
29 жовтня в приміщенні обласного академічного українського
музично-драматичному театрі
відбувся концерт-звіт композиторів
Рівненщини.
Театрально концертне життя
Зал камерної та органної музики м. Рівне
2 жовтня - концерт академічного камерного оркестру Рівненської
обласної філармонії, головний диригент Ю. Скрипник.
7 жовтня - екскурсія-подорож «Музика в замку» (по замках смт.
Вишнівець, м. Збараж) з концертом квінтету «Концертіно» (РОФ).
9 жовтня вперше завітав до України струнний квартет Élysée. Це
поєднання різних музичних шкіл в одному колективі. Всіх їх поєднав Париж
і любов до камерної музики. Виконавці в різний час закінчили Conservatoire
National Supérieur de Paris, всі вони лауреати міжнародних конкурсів,
об’їздили з гастролями півсвіту, а вже потім об’єдналися у струнний квартет.
Різні світогляди дозволяють виконавцям міксувати ідеї, розвивати нові
виміри в інтерпретації музики, а також мати неповторний стиль. Elysée
Quartet виступав в Англії, Німеччині, Австрії, Бельгії, Болгарії, Італії,
Португалії, Ізраїлі, Японії, Китаї, Канаді, Нікарагуа тощо.
21 жовтня - концерт-знайомство з класичною музикою для дітей.
23 жовтня - концерт «Популярна класика» у виконанні Олени Мацелюх
(орган, м. Львів), Ірини Козачук (фортепіано, м. Рівне) та Богдана Котюха
(музикознавець, композитор, м. Львів)..
27жовтня- концерт струнного «Élysée Quartet» ( Франція).

Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
3 жовтня на відзначення «Року охорони культурної спадщини в
Україні» відкрито виставку «Культурна спадщина Рівненської області».
5-6 жовтня - наукова конференція, присвячена року культурної
спадщини в Європі «Наша спадщина: місце, де минуле зустрічається з
майбутнім». У конференції брали участь вчені з Києва, Львова, Рівного,
Ужгорода, Луцька, Маріуполя, Ерфурта (Німеччина), Кременця, Дубно,
Бродів, Збаража, Пляшеви, Пересопниці, Гданська (Польща), Острога,
Переяслава. Дослідники розглянули проблеми збереження культурної
спадщини, відновлення пам'ятників історії та культури, вивчення
археологічних, етнографічних, художніх та краєзнавчих пам'яток. В рамках
конференції організовано круглий стіл «Інноваційні технології в музейній,
архівній та бібліотечній справі».
8 жовтня - презентація альбому «Наш герб. Українські символи від
княжих часів до сьогодення». У цьому році це видання отримало Гран-прі на
Львівському книжковому форумі.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотек
3 жовтня - презентація книги «Микола Бешта – видатний співак
сучасності». Ця книга містить спогади рідних, колег, друзів, учнів та
послідовників маестро. Редактор-упорядник книги - Богдан Столярчук.
Микола Кіндратович Бешта – неординарний митець, фундатор
професійного вокального мистецтва на Рівненщині, мав рідкісний талант
співака та актора.
4 жовтня - до Всесвітнього дня тварин стартував проект «Читаємо з
собакою» в рамках якого - квест «Тваринний світ в літературі».
5 жовтня - «Свято із запахом чорнобривців» присвячене Дню вчителя з
інвалідністю.
5 жовтня - творча зустріч з автором художньої виставки яка
експонується у відділі мистецтв «Пам’ять: у серці мальва проросла» Ольгою
Чернюшок. Ольга Василівна Чернюшок – художник-педагог, кандидат
педагогічних наук, доктор філософії мистецтва, доцент кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ.
8 жовтня - в інформаційному центрі «Вікно в Америку» відбувся
науково-практичний семінар, присвячений цікавій, нелегкій і водночас
творчій професії перекладача, за участі викладачів та студентів кафедри
романо-германської філології факультету іноземної філології РДГУ.
- літературна прогулянка пам’ятками естетичної думки Дені Дідро,
присвяченої 305-й річниці від дня його народження.

10 жовтень - майстер-клас по виготовленню бантиків для волосся з
атласних стрічок, на який завітали батьки та молодь ГО «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін».
10 жовтень - тематичний вечір «ОУН-УПА на Рівненщині: як це було»
до Дня захисника України та створення УПА.
11 жовтня - зустріч з військовослужбовцями Збройних Сил України,
присвячена Дню захисника України.
- в рамках літературного клубу «Співрозмовник» до Всесвітнього дня
літніх людей пройшов захід «День мудрості та довголіття» за участі лікарясанолога В. Копель.
- до дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва тематична зустріч з першокурсниками Київського університету права,
ознайомлення їх з історією цього свята , сучасними традиціями українського
козацтва та книжковою виставкою «Шляхами українського козацтва».
- арт-година «Малюємо осінь», де учасники фантазували та малювали
осінній етюд, використовуючи не тільки звичайні фарби та олівці а й
графічний планшет.
12 жовтня - до Дня захисника України - зустріч з учасником АТО 20152017 рр., бійцем добровольчого батальону «ОУН» Тарасом Козлишиним
(позивний «Карай»).
- у рамках Всеукраїнського туру відбулася зустріч з українською
письменницею, сценаристкою, істориком, журналісткою, поетесою, автором
проекту «Літературний туризм» Лорою Підгірною.
16 жовтня - презентація навчально-методичного посібника «Генезис і
функціонування музичних інструментів (бандура, баян, гітара, скрипка,
фортепіано). Укладачі: В. І. Буцяк, Н. Є. Турко, Л. А. Пастушенко.
- у рамках університету «Здоров’я нації» - спортивно-масовий захід
«Національні види спорту: спас, бойовий гопак», присвячений святу Покрови
Пресвятої Богородиці, Дню українського козацтва і Дню захисника України.
- до ювілею найстарішого кінофестивалю у світі - тематичний відеоперегляд із основними фактами не лише Венеційського фестивалю, але й із
низкою інших, найвідоміших кінофестивалів світу.
17 жовтня – концертна програма В’ячеслава Кардаша «Трубач,
закоханий в поезію».
18 жовтня - презентація персональної виставки живопису рівненського
художника Миколи Кривчука «Безодня».
22 жовтня - літературно-музичний захід «Осінній вернісаж: поетиювіляри», присвячений творчості геніальних, але не достатньо відомих
широкому загалу поетів: Г. Кочура, Д. Фальківського, М. Аркаса, В.
Борового, І. Качуровського, Г. Бойка…
22-24 жовтня – студентські культурологічні читання під загальною
назвою «Люди, що змінили світ».
24 жовтня - ділова зустріч «Інтелектуальна власність, що охороняється
авторським правом».

25 жовтня - з нагоди святкування Міжнародного дня кухаря та кулінара
- майстер-класу з приготування смачної піци.
- чергова зустріч у «Поетичному колі» - «Світ очима поетів».
- до 95-річниці від дня народження німецького дитячого письменникаказкаря Отфріда Пройслера відбулись двомовні читання улюблених казок
автора: німецькою і українською.
26 жовтня - краєзнавчий квест «Чи знаєш ти своє рідне місто?» зібрав
учнів ЗОШ № 8 м. Рівного.
- чергове засідання літературної студії «Дивосвіт», присвячене 180-й
річниці від дня народження нашого земляка Валеріана Поліщука. В.
Мельникова - керівник студії продекламувала вірші з першої збірки В.
Поліщука «Сонячна міць» (1920), якою він вперше по-справжньому заявив
про себе. А також пригадала цікаві факти з життя та творчості письменника.
28 жовтня-зустріч з гостею проекту «Жива книга. Людина-сенсація» унікальною жінкою, Іриною Береговою, яка діагностує очима. Радіопроект
«Унікальна людина» (модератор журналіст В. Ісаєв) пройшов у форматі:
онлайн-трансляція + діалог з присутніми .
- ділова зустріч на тему «Інтелектуальна власність, що захищається
авторським правом».
- майстер-клас по виготовленню фото-рамки, в якому взяли участь
молодь та батьки ГО «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін».
- інформаційна година та квест «Дотримання правил безпеки
життєдіяльності у навчальному закладі: небезпечні місця та як вберегти себе
від травм» з учнями Рівненської ЗОШ № 24.
30 жовтня - обговорення книг «Жінки, що змінили історію».
31 жовтня в рамках літературної студії «Погорина» відбулася
презентація наукового видання Л. М. Овдійчук «Сучасна проза для дітей:
жанрово-стилістичні особливості».
- в центрі «Вікно в Америку» цього дня - містична атмосфера яскравого
Хеловіну. Студенти-філологи РДГУ переглянули інформаційний фільм, в
якому повідомляється про історію виникнення свята та його асиміляцію до
України.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
12 жовтня - в рамках мистецької вітальні «Музи Парнасу» відбулось
свято «Плеяда славетних», приурочене Дню художника.
18-20 жовтня працівники бібліотеки взяли участь у тренінгу за
програмою «Активні громадяни» від Британської
Ради. «Активні
громадяни» – це програма у галузі міжкультурного діалогу і соціального
розвитку, що націлена на позитивні зміни в суспільстві та активізацію
населення.
23 жовтня в рамках програми «Відомі рівняни читають дітям» - зустріч
з головою Рівненської обласної організації Національної спілки

письменників України І. Баковецькою-Рачковською та її донькою, юною
казкаркою Іринкою Рачковською.
24 жовтня - пізнавальна мандрівка «Знайди професію для себе» для
пацієнтів Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного
захисту населення.
25 жовтня відбувся обласний семінар заступників директорів ЦСПШБ з
питань бібліотечного обслуговування дітей, завідуючих і директорів міських
дитячих книгозбірень на тему: «Дитяча бібліотека – локації безпеки,
толерантності і розвитку» за участі Л. Полікарпової, заступника генерального
директора Національної бібліотеки України для дітей. Під час її виступу
мова йшла про написання грантових проектів.
Грант виграла обласна дитяча книгозбірня від Українського
Культурного Фонду. Учасникам семінару було цікаво почути про мету
проекту та його реалізацію.
24-31 жовтня в рамках Всесвітнього тижня медіаінформаційної
грамотності (МІГ) пройшли заходи на тему: «Рекламна інформація»,
«Медіагігієна», «Різновиди та історичний розвиток медіа».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- презентація книги журналіста, головного редактора Видавничого
дому «ОГО» В. Голубєва «Ефективність». У книзі йдеться про власний
досвід роботи журналіста на посаді головного редактора, викладача
університету, модератора тренінгів та учасника форумів в різних містах
України.
- до Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня
захисника України проведено ряд заходів: патріотична година «Сила
нескорених»; майстер клас з виготовлення вітальної листівки «Дякуємо
захисникам України», книжкові виставки: «Благословенна та держава, що
має відданих синів», «Козацька слава України» та «Рідна земле моя, ти
козацькою славою щедра».
- презентація книги поета, члена Національної спілки журналістів
України О. Берестяного «Схвильований світ».
- на базі обласної бібліотеки для молоді відбувся обласний семінар
«Впровадження медіа як ефективний ресурс сучасної бібліотеки». Його
учасниками стали 23 фахівці з районних бібліотек та ОТГ області.
- презентація книги молодої львівської письменниці А. Нікуліної
«Зграя». Вона переможець міжнародної українсько-німецької літературної
премії ім. О. Гончара у номінації «Проза», відзнаки «Найкраща книга для
підлітків» за підсумками року премії «Глиняний кіт-2018» та лауреатка
«Коронації слова». Авторка має в своєму творчому доробку три романи,
друкувалася в колективних збірках і пише в стилі гостросюжетної прози,
антиутопії, містики та пригод.
- майстер-клас для молоді з інвалідністю «Осінній декор».

У бібліотеках регіону:
Березнівський
4 жовтня у центральній районній бібліотеці до Дня людей похилого
віку відбулися літературно-музичні посиденьки «Мої роки, моє багатство».
19 жовтня - в рамках соціального проекту «Інтелектуальне село» у
бібліотеці с. Прислучі пройшов тематичний вечір «З любов'ю до рідного
краю», під час якого був проведений майстер-клас від місцевої майстрині та
театралізоване свято «В казках і в житті».
23 жовтня - презентація книги «Просвітянське століття Рівненщини»
(ЦРБ).
30-31 жовтня - майстер-класи: - «Осінній букет або троянди з
кленового листя» (ЦРДБ), в Голубнівській бібліотеці «Осінній книгопад».
Гощанський
2 жовтня - проведено екскурсію визначними місцями селища Гоща.
Демидівський район
29 жовтня - літературний портрет: «Богдан Стельмах - поет від Бога»,
присвячений 75-річниці від дня народження Богдана Стельмаха нашого
сучасника, відомого українського поета, пісняра, драматурга (ЦРБ).
Корецький район
12 жовтня - з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника
України в центральній районній бібліотеці під час відеоперегляду «Мужність
і відвага крізь віки» відбулася відеоподорож від героїчної козацької
минувшини до подвигів героїв сьогодення та презентація книжковоілюстративної виставки «Ми вірим в Україну, як в життя», присвячену
героям-борцям за вільну і незалежну Україну.
29 жовтня в рамках відзначення 74-ї річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників у центральній районній бібліотеці
організовано книжкову виставку «Хай буде пам'ять незгасима», присвячена
безсмертному подвигу, ратній та трудовій звитязі українського народу в
роки Другої світової війни.
Костопільський
17 жовтня - з нагоди відзначення християнського свята Покрови
Пресвятої Богородиці, Дня захисника України та 76-ї річниці утворення
Української повстанської армії, в урочищі Гутвин працівниками районної
бібліотеки представлено книжкову виставку «УПА – армія нескорених»,
виставку творчих робіт народних умільців О. Сульжик та Л. Максимчук та
майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки з паперових серветок.
28 жовтня в центральній районній бібліотеці в рамках свята «Люби і
знай свій рідний край» відбулося нагородження учасників Міжнародного
конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край» 2017-2018 р.

Сарненський район
10 жовтня - бібліотекарями ЦРБ спільно з відділом сім’ї та молоді РДА
проведено козацьке свято, посвята в козаки. Діти грали, перемагали,
танцювали, їли кашу, слухали легенди та казки про козаків, дивились відео,
отримували подарунки.
25 жовтня – нарада-семінар бібліотекарів Сарненського району, де
розглядалися питання підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий
період, передплата періодичних видань на 1-ше півріччя 2019 року, про
підсумки обласних та Всеукраїнських конкурсів у 2018 році, перегляд робіт
переможців районного конкурсу «Бібліотечне портфоліо - 2018»,
ознайомлення з матеріалами обласних семінарів «Розвиток туризму краю
послугами публічної бібліотеки» та «Впровадження медіа як ефективний
ресурс сучасної бібліотеки».
26 жовтня - презентація нової книги сучасного українського
письменника Макса Кідрука «Де немає Бога».
Просвітництво. Художня самодіяльність
Організовано і проведено ряд культурно-мистецьких заходів:
2 жовтня відбулася зустріч в форматі «Духовного ранку» за участю
керівників області і міста, представників різних релігійних конфесій області.
Почесними учасниками були гості зі Сполучених Штатів Америки Даг
Бьорлі та Майкл Жовнір.
7 жовтня в с. Рокитне започатковано обласний відкритий етно-фольк
фестиваль «Збериса, мой родоньку…» з метою популяризації родинної
обрядовості, пісенно-музичної спадщини, традицій та весільних обрядів
поліщуків.
10 жовтня відбувся 2-й Молитовний сніданок Рівненщини за участю
керівників релігійних організацій краю, керівників Рівненської області і м.
Рівне, народних депутатів України та громадськості.
14 жовтня в урочищі Гутвин Костопільського району пройшов
обласний фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!»;
у м. Рівне - «Фотовернісаж на Покрову, 2018» ( Міжнародний Салон
художньої фотографії )
14 жовтня у козацькому таборі «Гайдамаки» (м. Рівне) пройшов
фестиваль «Покровський вітер». З концертною програмою на святі
виступили Христина Панасюк та гурт «Тінь сонця». Крім того, на гостей
чекали козацькі забави, бої «лава на лаву», верхова їзда на конях,
перехресний постріл із гармат, фаєр-шоу та салют. А ще тут можна було
побачити, як працюють ковалі. Відвідати музей козацтва. А зголоднівши –
почастуватись козацьким кулішем та юшкою.
24 жовтня у м. Рівне - регіональний етап Всеукраїнського фестивалю
творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя».
24 жовтня - «Духовний ранок» за участю голови оргкомітету
Президентського Молитовного Сніданку США, президента Фонду з розвитку

лідерства Дага Бьорлі та Майкла Жовніра політолога, консультанта, експерта
зі зв'язків з Конгресом і Сенатом США, співзасновника Центру Української
Діаспори в США, координатора Молитовних Сніданків в країнах СНД.
30 жовтня у виставковій залі міського Будинку Культури - презентація
виставки «Емансипація жінок у міжвоєнній Польщі».
Матеріал підготувала бібліотекар Г. Споденюк

