
ЗАПРОШУЄМО НА ГОЛОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ з 25 квітня  по 01травня 2016 року
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25 квітня - Захід пам’яті до 30-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Рівненський
академічний український музично - драматичний театр. Поч. о 13.00 год.

  

26 квітня - Мітинг - реквієм приурочений 30-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.
Біля пам’ятного знаку «Жертвам аварії на Чорнобильській АЕС». Поч. об 11.00 год.

  

28 квітня - Загальноміський Великодній ярмарок «Максе живи!». Майдан Незалежності.
Поч. о 12.00 год.

  

КЗ «Міський Будинок культури»

  

з 19 квітня по 04 травня - виставка світлин «Здрастуй, Грузія!» Виставкова зала. З
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понеділка по п’ятницю з 12.00 до 17.00 год. Вхід вільний.

  

ЦБС м. Рівне

  

25 квітня - година пам’яті «Чорнобиля гіркий полин» (Центральна дитяча бібліотека,
читальний зал; вул. Гагаріна, 67) Поч. о 13.30 год.

  

25 квітня - екологічний круїз «Світ навколишній прекрасний» (Бібліотека - філія № 7; вул.
Вітебська, 3а) Поч. о 14.45 год.

  

26 квітня - репортаж - реквієм «Чорнобиль - від мирного атому - до катастрофи»
(Бібліотека - філія № 3, читальний зал; вул. Соборна, 416) Поч. о 16.00 год.

  

26 квітня - година пам’яті «Чорнобиль - рана незагоєна» (Бібліотека - філія № 5 в НВК №
17) Поч. о 13.15 год.

  

26 квітня - година пам’яті «Як вічна рана, пам’ять про Чорнобиль» (Бібліотека - філія № 9
в Рівненському музичному училищі РДГУ) Поч. о 12.30 год.

  

27 квітня - година народознавства «Лунають Великодні дзвони» (Бібліотека - філія № 3,
читальний зал; вул. Соборна, 416) Поч. о 14.00 год.

  

27 квітня - народознавчі посиденьки «Здолавши віками карбований час, пробилась
писанка до нас» (Бібліотека - філія № 5; вул. Тиннівська, 63) Поч. о 14.00 год. 

  

До Світлого Христового Воскресіння
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діють книжкові виставки

  

(згідно графіку роботи бібліотек):

  

- виставка вернісаж «Христос Воскрес! Радіє світ» (Бібліотека - філія № 2, читальний
зал; вул. Залізнична, 6);

  

- тематична виставка «Великдень всіх нас на гостини просить, і крашанку, як усмішку
підносить» (Бібліотека - філія № 7; вул. Вітебська, 3а);

  

-  пасхальний вернісаж «Диво писанкове» (Бібліотек - філія № 9, читальний зал 1 - 9 кл.;
вул. С. Бандери, 9а);

  

- виставка - перегляд «Писанка мальована з любов’ю подарована» (Центральна дитяча
бібліотека, читальний зал; вул. Гагаріна, 67).

  

Рівненська міська бібліотека мкр. Ювілейний

  

25 квітня - інформаційна година «Зона відчуження: вчора, сьогодні, завтра» (26.04. -
День Чорнобильської трагедії(1986). Читальний зал 13.00 год. 

  

28 квітня по 5 травня - книжково - ілюстративна виставка «Хай писанка весь світ
добром зігріє» (01.05. - Великдень). Читальний зал 10.00 - 18.00 год. 
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Начальник управління 

  

культури і туризму                                                                                                     Т.
Максименко
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