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Загальні питання культури
У листопаді проведено ряд культурно-мистецьких заходів:
15-16 листопада на базі комунального закладу «Культурно-археологічний центр
«Пересопниця» Рівненської обласної ради відбулася Міжнародна конференція
на тему: «Нові дослідження пам’яток археології на Волині». У конференції
брали участь науковці з Київської, Волинської, Львівської, Тернопільської,
Рівненської областей та Республіки Польща.
20 листопада м. Рівне ознаменувало 100-річчя Леонардо Бернстайна. На вул. С.
Петлюри, 17 було відкрито меморіальну дошку, присвячену американському
композитору, піаністу та унікальному диригенту Л. Бернстайну (до 1918 року
тут жили його батьки).
У Рівненському академічному музично-драматичному театрі відбувся концерт,
за участі американських бродвейських зірок, учасників проекту "Американські
голоси". У їх програмі - твори Бернстайна на Бродвеї, присвячені 100-річчю
автору безсмертного музичного "The VestSaid History". Серед гостей був
оперний співак Курт Аллман. Працівниками Рівненського обласного
краєзнавчого музею було організовано екскурсію виставкою "Старе Рівне»,
("Історія західної сторони" під керівництвом Л. Бернстайна.)
21 листопада проведено ряд заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи:
- акцію пам’яті: «Революція, яка змінила країну і кожного з нас» в рамках якої
організовано на території обласного краєзнавчого музею інсталяцію на тему
Майдану та проведено тематичну зустріч в експозиційному залі «Творці
історії»;
- урок патріотизму для учнівської молоді «Майдан. Україна. Шлях до свободи»,
в обласній бібліотеці для молоді;
- організовано книжково-ілюстративну виставку «Україна - країна гідності і
свободи» у обласній універсальній науковій бібліотеці.
22 листопада у обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація мистецької
творчості мешканців с. Крупове Дубровицького району у рамках обласної
мистецької акції «Мистецтво одного села».
22 листопада - презентація творчого доробку заслуженого працівника культури
України Галини Швидків з нагоди вручення їй обласної мистецької премії
імені Германа Жуковського у залі камерної та органної музики м. Рівне

23 листопада в державному історико-культурному заповіднику м. Дубно
відбулося чергове засідання обласної координаційної ради з питань охорони
культурної спадщини, на якому розглядалися питання: виготовлення та
затвердження в установленому порядку історико-архітектурних опорних планів
в історичних населених місцях Рівненщини (13 історичних населених місць);
інвентаризація та створення електронних реєстрів культурних пам’яток;
організація участі в проектах Українського культурного фонду (Рівненська
область); про необхідність створення єдиного окремого органу охорони
культурної спадщини в структурі місцевих державних адміністрацій.
24 листопада - заходи з нагоди 85-тих роковин Голодомору 1932-1933 років в
Україні:
в обласному краєзнавчому музеї - виставка «Забуттю не підлягає;
- у літературному музеї У. Самчука - вечір пам’яті по роману «Марія», де автор
книги Улас Самчук одним із перших розповів світові про цю страшну трагедію;
- у обласній універсальній науковій бібліотеці - вечір-реквієм «Навічно в
пам’яті народній» та виставка-інсталяція англомовних документів до Дня
пам’яті жертв голодомору;
- у обласній бібліотеці для молоді - вечір скорботи «Чорна сповідь моєї
Вітчизни»; вечір пам’яті «Рік тридцять третій… Голод»; оформлені виставкиреквієми «Страта голодом» та «Вогонь скорботи в серці навіки».
- у обласній бібліотеці для дітей - година скорботи «Голодний присмак 33-го» ,
книжково-ілюстративна виставка-реквієм «Свічка пам’яті бринить сльозами».
28 листопада в обласній універсальній науковій бібліотеці - круглий стіл за
темою «Якісні зміни бібліотек для сталого розвитку в громадах» за участю
представників місцевих органів влади, бібліотекарів об’єднаних територіальних
громад Рівненщини.
Театрально концертне життя
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
Указом Президента України №362/2018 від 9 листопада 2018 року "Про
відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва" удостоєно почесного
звання "Заслужений працівник культури України" звукорежисера Рівненського
обласного академічного українського музично-драматичний театру Богдана
Євстахійовича Сівака.
25 листопада - прем'єра музичної комедії "Господиня заїзду" за твором К.
Ґольдоні "Трактирниця" .
Рівненський обласний академічний театр ляльок

4 листопада - прем'єра вистави "Ведмедики-бешкетники". Режисер К. Гросман
(Миколаїв). Художник-постановник вистави Natalia Yagupova (Київ).
19 листопада - дитяча театральна студія "Лялькові сходинки" зібрала друзів. З
гастролями завітав Запорізький дитячий театр "СВіЯ"з постановкою "Бонжур,
Моллі!". До них приєдналися колективи з Березного, Володимирця та
Кременця.
Зал камерної та органної музики м. Рівне
12 листопада - концерти «Vivaldi, Mozart, Piazzolla» за участі: Катальдо Де
Пальма, О. Семчука (скрипка, Італія) та академічного камерного оркестру
філармонії, диригент Ю. Скрипник.
12 листопада – «Вечір фортепіанних мініатюр» за участі А. Толстоног
(фортепіано) м. Київ.
16 листопада - музична інтерактивна моновистава французької співачки,
актриси, піаністки Леонор Стірман, де звучали найкращі пісні Барбари,
знакової французької співачки. Українське турне Леонор Стірман з концертом
«Слухати Барбару по-іншому» відбулося за сприяння Французького інституту в
Україні.
22 листопада – концертна програма «Мелодії кохання» за участі заслуженого
працівника культури України Галини Швидків та заслуженого артиста України
Миколи Швидківа.
27 листопада - вечір «Серенада осені» за участі академічного камерного
оркестру облфілармонії , диригент Раміро Аріста (Аргентина).
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
16 листопада - презентація виставки "100-річчя створення Національної
академії наук України" на якій представлені матеріали про відомих вчених у
галузі біології та природознавства, що народилися в Рівненській області і
займалися дослідженнями на території регіону. Це президенти Національної
академії наук України В. Липський, В. Вернадський, академік П. Тутковський,
член-кореспондент Національної академії наук України Я. Дідух, доктори
біологічних наук Т. Андрієнко та В. Мельник. На виставці експонувалися
фотографії, особисті речі, книги, матеріали, зібрані під час експедицій тощо.
20 листопада - відкриття вистави, присвяченої 85-річчю Голодомору 1932-1933
років в Україні, на якій представлені матеріали про злочин більшовицькосталінської влади - геноцид українського народу, мета якого - приниження
українців, остаточне ліквідація українського опору комуністичному режиму.
21 листопада відбулася меморіальна акція учасників Революції достоїнства, у
якій взяли участь голова Рівненської обласної державної адміністрації О.

Муляренко, його заступники С. Свісталюк, С. Богатирчук та студенти
Рівненської державного гуманітарного університету.
22 листопада у рамках регіональної акції "Мистецтво одного села" - відкриття
виставки робіт народних художників з с. Крупове Дубровицького району.
23 листопада в приміщенні літературного музею У. Самчука відбулася подія,
присвячена 85-річчю Голодомору 1932-1933 років. Студенти Рівненської
середньої школи №1 ім. Короленка читали вірші про Голодомор, уривки з
роману "Марія"з музичним супроводом ". У заході брали участь бандурист,
член Національного Всеукраїнського музичного союзу та Національна спілка
Кобзарів Н. Волощук, дует "Фантазія".
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
7 листопада - вебінар із циклу «Твоє право». Тема вебінару - можливі наслідки
за порушення прав інших – «Відповідальність неповнолітніх».
9 листопада - гра-квест «Сучасні персональні комп’ютери».
10 листопада - коментований показ сучасного німецького кіно «Тоні Ердманн»
для вихованців Рівненської музичної школи № 2 та членів громадської
організації «Товариство німців – «Відергебурдт».
11 листопада - тематичне свято «Німецький дух: свято осені, врожаю та
музики», історичний екскурс про найдавніші поселення німців на території
Волині, свято врожаю та класичної німецької музики і співу.
11 листопада - до сторічного ювілею Незалежності Польщі стартував музичнопоетичний марафон. Представлено тематичну сторіночку: «Найкращі міста
Польщі». Під час заходу звучали вірші польських авторів мовою оригіналу,
представлена відео презентація, вікторина.
13 листопада - літературно-художній вечір «Письменницький дебют.
Літературна імпреза «Письменницький дебют» поєднала юних та дорослих
поціновувачів рідної мови. Переможці та учасники літературного конкурсу
«Перло многоцінне» вперше читали свої творчі роботи на широкий загал.
Рівненські письменники В. Люліч, Ю. Костюкевич, Т. Горбукова розповіли про
свій шлях у велику літературу та поділилися порадами з дебютантами.
З 13 листопада діяла виставка кращих робіт заочного фотоконкурсу «Моя
Україна».
13 листопада - літературний-вечір портрет «Я - вершник крилатої думки»
присвячений незрячому педагогу, голові Рівненської благодійної організації
пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини», громадській діячці,
письменниці – Тетяні Войтович.

14 листопада - літературно-художній вечір « Свято української родини» за
участі та за ініціативи «Союзу українок Рівненщини», краєзнавця, завідувачки
відділу виставок Рівненського обласного краєзнавчого музею Г.Данильчук.
14 листопада - відкриття виставки-конкурсу з оригамі "Паперовий світ"
Рівненського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
15 листопада - зустріч з відомим українським прозаїком, поетом, есеїстом,
кандидатом філологічних наук Степаном Процюком.
19 листопада - зустріч з рівненською письменницею І. БаковецькоюРачковською та презентація її детективного роману "Пластилін". Окрім
розповіді про книгу відвідувачі мали змогу почути унікальну авторську
декламацію «Етно-Вірішів».
19 листопада - перший майстер-клас передноворічної тематики, учасниками
якої стали молодь та батьки ГО «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін».
19 листопада - друга публічна лекція з історії німецьких общин на Рівненщині.
20 листопада - урок патріотизму «Майдан. Україна. Шлях до свободи: до Дня
Гідності і Свободи».
21 листопада - чергове засідання інклюзивної літературної студії «Дивосвіт». В
рамках «літературного календаря» керівник В. Мельникова розповіла
студійцям про цікавинки життя та творчості І. Нечуя-Левицького. Учасники
декламували власні вірші та записували їх у аудіоформаті.
21 листопада - вебінар «Пропозиції Рівненської ОУНБ бібліотекам області на
2019 рік».
21 листопада - захід «Презентація добра», на якому відбулася зустріч з
лікарняними клоунами «Червоні носи».
24 листопада - літературно-художній вечір «Я такий, який є – Олексій
Заворотній», присвячений 70-річчю від дня народження заслуженого артиста
України, актора, педагога, поета, читця, драматурга, кінорежисера, члена
Національної спілки письменників України, Національної спілки театральних
діячів України, почесного члена Рівненського обласного об’єднання «Просвіта»
імені Т. Шевченка, лауреата премії ім. Лесі Українки О. Заворотнього.
24 листопада - публічна лекція «Як створюються візуальні оповіді: книгикартинки, артбуки, комікси».
25 листопада - майстер-клас і відео-презентація по опануванню окулярами
віртуальної реальності.
26 листопада - публічна лекція «Волинські німці у роки Першої світової війни».
27 листопада - інклюзивна вистава-казка «Найкрасивіший ґудзичок» для учнів
Клеванської школи для слабозорих, вихованців Рівненського міського центру
реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату
«Крок», незрячих студентів рівненських вузів, незрячих та нечуючих містян.
Вистава супроводжувалася тифлокоментарем та жестовою мовою.

27 листопада - чергове засідання «Поетичного кола» присвячене Майдану,
Революції Гідності та війні.
27 листопада учні 5 класу Рівненської гуманітарної гімназії долучились до
міжнародної акції «Запали свічку пам'яті», приуроченої до вісімдесят п’ятих
роковин Голодомору.
27 листопада - з нагоди 155-річчя від дня народження письменниці О.
Кобилянської - вечір-елегія «Творчість, неначе музика душі».
29 листопада - поетична зустріч з відомим письменником О. Ірванцем «На
перехресті осені й зими».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- презентація книги В. Люліч «World of words» /«Світ слів», під назвою
«Зрозуміти і відчути текст іншою мовою». Авторка - рівненська поетеса,
прозаїк, бард, учасниця багатьох літературно-мистецьких проектів, член
Національної спілки письменників України, лауреатка літературних премій
імені М. Дубова та В. Поліщука, переможець обласного конкурсу «Краща книга
Рівненщини» в номінації «Кращий літературний дебют»; лауреат конкурсу
повстанської та патріотичної пісні «Повстанська ватра», дипломант
міжнародного конкурсу ім. Платона Кускова. В її творчому доробку п’ять
книжок: «Світ у долонях», «Яблуневе сонце», «Печериці в законі», «Заparoleні»
та збірка лекцій «Право мати право».
- до Міжнародного дня толерантності пройшов захід «Толерантність врятує
світ», де йшлося про ознаки неупередженої людини та розуміння цього поняття
в різних народів.
- літературний вечір по збірці І. Франка «Зів’яле листя».
- до Міжнародного дня людей з інвалідністю - година милосердя «Добра не
буває багато» для учнів центру «Особлива дитина» та читачів бібліотеки.
- майстер-клас зі створення аплікації «Зимовий пейзаж».
- вшановуючи пам’ять жертв однієї з найбільших трагедій в історії України –
Голодомору проведено вечір скорботи «Чорна сповідь моєї Вітчизни» та вечір
пам’яті «Рік тридцять третій… Голод» представлено виставки-реквієми «Страта
голодом» та «Вогонь скорботи в серці навіки», на яких розміщені документи та
свідчення очевидців, витяги з архівних матеріалів та художня література про
голодомор.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
14 листопада – у рамках програма Дня нової проведено ряд заходів:
інформаційний огляд «Дегустація літературних новинок», перегляд
електронного ресурсу «Українські книжкові смаколики» та відеоролик
«Найунікальніші бібліотеки світу», святковий експрес «Усміхається здалека до

дітей бібліотека», хвилинки цікавих повідомлень «Факти про книги» та
«Літературні родзинки».
15 листопада- інформгодина «Щоб гарним і здоровим бути – шкідливі звички
слід забути!». до міжнародного дня відмови від паління.
22 листопада - до Дня пам’яті жертв голодоморів - година скорботи «Голодний
присмак 33-го», виставка-реквієм «Свіча пам’яті».
28 листопада - напередодні Дня домашніх тварин, творчі студії «Кольорові
намистинки» зібрали однодумців-фантазерів на годину фантазії «У бабусі на
подвір’ї».
29 листопада - учасниками тренінгу «Медіаграмотність - ключова
компетентність сучасного бібліотекаря» стали працівники Рівненської обласної
бібліотеки для дітей.
У бібліотеках регіону
Березнівський район
22 листопада у бібліотеці с. Кам'янка відбулося свято "Доброта - краса
людської душі".
23 листопада до Дня пам'яті жертв Голодомору у Прислуцькій та Голубнівській
бібліотеках оформлено тематичні виставки - "Голодомор: образу хліба
вклонімося", "Запали свічку пам'яті". Соснівська міська бібліотека підготувала
виставку-реквієм "Голодомор. Без права на забуття".
29 листопада у бібліотеці с. Поляни проведено народознавчий калейдоскоп
"Веретено обрядів і традицій".
30 листопада - у районній дитячій бібліотеці відбулося свято "Хай серце не
втрачає доброти".
Гощанський район
8 листопада - зустріч з волонтером Корпусу миру Colton Esplin, який розповів
присутнім про стан розвитку бібліотек за кордоном.
22 листопада - з нагоди Дня гідності та свободи в центральній районній
бібліотеці відбувся інформаційно-просвітницький захід «Від революції Гідності
до гідного життя».
Дубенський район
9 листопада – до Дня української писемності та мови - пізнавальний майстерклас «Ходить осінь , мов лисиця», який провела письменниця Л. Пшенична.
20 листопада в центральній районній бібліотеці відбувся семінар-практикум на
тему «Робота бібліотеки по формуванню позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя».

23 листопада в районній бібліотеці - презентація книги дубенського літератора
Л. Ордината «Батько – батьків». Гарним доповненням заходу були музичні
мелодії на скрипці від Т. Лотиш.
Острозький район
1 листопада - презентація книги молодої поетеси, редактора, коректора, автора
художніх текстів, літературно-публіцистичних статей – Г. В. Філонюк (ЦРБ).
21 листопада з нагоди відзначення Дня гідності та свободи - урок мужності на
тему: «Євромайдан. Як це було?» (ЦРБ).
Рокитнівський район
22 листопада – в бібліотеці с. Рокитне - презентація детективного роману з
елементами психологізму «Пластилін» за участі авторки, рівненської
письменниці, Ірини Баковецької-Рачковської.
23 листопада - у центральній районній бібліотеці для бібліотекарів району
відбувся семінар «Використання медіа як ефективний ресурс сучасної
бібліотеки».
ЦБС м. Рівне
16 листопада - народознавчі години: «Культура і побут українського народу»,
«Рослина без коріння всихає, людина без минулого не живе» для
старшокласників НВК школи-ліцею № 2м. Рівне ((бібліотека філія 9).
18 листопада - бібліо-вікенд для дідусів і бабусь «І в 60, і в 70 ми будемо
завжди молоді».
26 листопада - година пам’яті «Голоду у хлібному краї» для учнів 6-В класу
ЗОШ №8 м. Рівне( бібліотеки-філії №3).
27 листопада- конкурс професійної майстерності «Комфорт –бібліотека».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
17 листопада - 1 грудня в м. Острозі стартував обласний фестиваль «Палітра
театральної осені», упродовж якого народні аматорські колективи з Рівненщини
на сцені районного будинку культури демонстрували свої вміння й таланти.
Організатори та співорганізатори: управління культури і туризму Рівненської
обласної державної адміністрації, Рівненський обласний центр народної
творчості, відділ культури і туризму Острозької РДА..
У мистецькому дійстві брали участь народні аматорські театри з
Березнівського,
Сарненського,
Дубенського, Рівненського, Корецького,
Радивилівського районів та міста Рівне.
Для острозьких глядачів та гостей міста народний аматорський театр «Сонях»
із м. Рівне показали на сцені пластичну виставу польського драматурга Я.

Гловацького «Шоу «Попелюха» (режисер-А Титаренко). Народний аматорський
театр Березнівського районного будинку культури продемонстрував уривок із
драми Б. Боровця «На своїй землі» (режисерка - Н. Мельник). Виставу за
мотивами повісті К. Сергієнка «Люди - не собаки, собаки - теж люди»
представив народний аматорський театр Рівненського міського палацу.
Народний аматорський театр мініатюр ВІА «Пріма» Сарненського районного
будинку культури подарував острожанам кілька мініатюр.
Завершив фестиваль народний аматорський театр с. Зоря Рівненського району,
який представив глядачам філософську виставу «Діоген».
22 листопада у приміщенні Рівненського обласного краєзнавчого музею
відбулося відкриття обласної мистецької акції «Мистецтво одного села». У
заході брали участь майстри народного мистецтва с. Крупове Дубровицького
району.
В експозиції широко представлено традиційний серпанковий стрій села
Крупове Дубровицького району: художню вишивку, народне вбрання, фото,
художнє плетіння з рослинних матерілів, образотворче мистецтво.
Експонувалися роботи заслужених майстрів народної творчості Н. Рабчевської,
У. Кот, Н. Дем’янець, Л. Стельмашук та інших майстринь-ткаль, роботи
художника-аматора та різьбяра О Мозоля. Всього було представлено понад 200
робіт 18-ти майстрів народного мистецтва.
Привітали та нагородили учасників мистецької акції заступник голови обласної
державної адміністрації С. Богатирчук-Кривко, начальник управління культури
і туризму Рівненської облдержадміністрації Я. Мельник, Микола Петрушко –
голова Дубровицької районної державної адміністрації, заступник директора
обласного центру народної творчості Ф. Васечко, голова сільської ради с.
Крупове Г. Шеремет.
На мистецькому заході відбулися: майстер-клас з серпанкового ткацтва;
перегляд документального фільму «Традиція серпанкового ткацтва» у селі
Крупове Дубровицького району», автор фільму - рівненський історик О.
Бухало. У фільмі показано повний процес виробництва серпанкового волокна:
від цвітіння, збирання, обробки льону - до виготовлення, навивання нитки та,
власне, саме створення надтонкого волокна на ткацькому станку.
Супроводжували відкриття мистецької акції: аматорський фольклорний
колектив «Берегиня» с. Крупове, ( кер. Н. Рабчевська), фольклорний колектив
«Намисто» Дубровицького РБК, (кер. І. Потер), народний аматорський
фольклорний гурт «Здовбицькі молодички» (кер. Р. Тебенько, заслужений
працівник культури України) та зразковий оркестр українських народних
інструментів «Самоцвіт» (кер. О. Трофимчук) БК с. Здовбиця Здолбунівського
району.
У Рівненському міському палаці культури:

8 листопада - сольний концерт тріо «Срібна терція», художній керівник.,
заслужений працівник культури України Б. Забута. Тріо «Срібна Терція» лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів, лауреат мистецької премії
ім. Г. Жуковського. У програмі звучали народні та авторські пісні, класична та
сучасна музика в аранжуванні Бориса Забути.
17-18листопада - в рамках "Рівне - місто унікальних подій"- Всеукраїнський
конкурс з хореографічного мистецтва "Золотий вінець Терпсихори" та галаконцерт переможців конкурсу.
20 листопада - Всеукраїнський концертний тур патріотично-мистецького
проекту "Браття Українці".
22 листопада - ексцентричний дует сучасності, "Брати Шумахери" представили
глядачам нову концертну програму «Шумастгоуон».
24 листопада - презентація нового альбому Х. Соловій «Любий друг» у
Рівному: особливий музичний вечір, сповнений чуттєвої лірики.
25 листопада – святковий концерт з нагоди 50-річної праці П. Невірковеця з
народно аматорським хором «Верес».
30 листопада - виступ грузинського ансамблю «Gori».
Матеріал підготувала бібліотекар Г. Споденюк

