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СТАТТІ
Береза Ю. Талант, помножений на долю / Ю. Береза // Надслучанський вісник
[Березне]. – 2019. – № 12. – 21 берез. – С. 15.
Про вшанування пам’яті письменника Андрія Кондратюка в «Світлиці» Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки.

Водограй А. Десятилітній ювілей «Кращої книги Рівненщини» // Слово і час
[Рівне]. – 2019. – № 18. – 9трав. – С. 5.
У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці вдесяте нагородили переможців
конкурсу «Краща книга Рівненщини».

Пивовар В. В. Адажіо життя / В. Пивовар // Слово і час [Рівне]. – 2019. – № 15. –
11 квіт. – С. 4.
У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація першої збірки
поезій Олени Каплявкової-Колодяжної із Словаччини «Адажіо життя».

Мельникова В. Великодні пісні Андрія Пастушенка в кадрі / В. Мельникова //
Слово і час [Рівне]. – 2019. – № 19. – 16 трав. – С. 4.
7 травня у Рівненській ОУНБ відбулася презентація музичного фільму «Радійте, бо Христос
Воскрес!», автором якого є рівненський композитор, заслужений працівник культури Андрій
Пастушенко.

Семенюк С. «Поза зоною досяжності» / С. Семенюк // Слово і час [Рівне]. –
2019. – № 20. – 23 трав. – С. 4.
У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрилася фотовиставка «Поза
зоною досяжності», куратором проекту є Олександр Харват.

Мельникова В. Поважний вік творчості не завада: казки від бабусі Марії … /
В. Мельникова // Слово і час [Рівне]. – 2019. – № 20. – 23 трав. – С. 8.
У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книг
уродженки села малий Шпаків Рівненського району Марії Бережнюк.

Борисович Д. У бібліотеці – «Вініловий ренесанс» для молоді / Д. Борисович //
Рівне вечірнє. – 2019. – № 7. – 14 лют. – С. 28.
Про мистецький захід «Класичний джаз» – частина проекту «Вініловий ренесанс», які
працівники Рівненської ОУНБ створили для рівненської молоді, відбувся у відділі обслуговування
документами іноземними мовами.

Рівняни обрали найкращу книгу для юнацтва // Рівне Експрес. – 2019. – № 18. –
2 трав. – С. 3.
Про нагородження переможців конкурсу «Краща книга Рівненщини», що відбулося у
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. В номінації «Краще видання для юнацтва»
переміг Юрій Матвійчук із збіркою поезій «Хамелеон».

Краєзнавча субота // Вільне слово [Рівне]. – 2019. – № 7. – 14 лют. – С. 4.
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Про збори членів Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, які
відбулися в Рівненській ОУНБ в м. Рівне.

Легка А. «Краща книга Рівненщини» / А. Легка // Вільне слово [Рівне]. – 2019. –
№ 17. – 25 квіт. – С. 14.
Про нагородження переможців конкурсу «Краща книга Рівненщини», яке відбулося уже
вдесяте в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці 23 квітня 2019 року до Всесвітнього
дня книги та авторського права.

Мельникова В. Великодні пісні Андрія Пастушенка в кадрі / В. І. Мельникова //
Вільне слово [Рівне]. – 2019. – № 21. – 23 трав. – С. 6.
Про презентацію музичного фільму «Радійте, бо Христос Воскрес», яка відбулася у
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.

П’янков-Коваль В. «Мелодії рідного краю у живописі» / В. П’янков-Коваль //
Сім днів [Рівне]. – 2019. – № 16. – 18 квіт. – С. 22.
Про персональну виставку «Мелодії рідного краю», яка була відкрита з 13 березня по 14
квітня 2019 року в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.

П’янков-Коваль В. Пісня Івасюка завжди буде поміж нас / В. П’янков-Коваль //
Сім днів [Рівне]. – 2019. – № 10/11. – 14 берез. – С. 24.
В Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся літературно-музичний вечір,
присвячений 70-річчю композитора-виконавця, поета Володимира Івасюка.

П’янков-Коваль В. Рівненщина пам’ятає / В. П’янков-Коваль // Сім днів [Рівне].
– 2019. – № 5. – 7 лют. – С. 5.
Про заходи, приурочені до 75-ї річниці визволення міста Рівного від німецько-фашистських
загарбників «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні», які відбулися у Рівненській ОУНБ.
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