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ПРОСВІТА

Під таким заголовком Рівненська обласна «Просвіта»
описує свою працю в цей жорстокий воєний час, ци-
туючи слова Василя Симоненка «Гримотить над сві-

том люта битва». Просвітяни слушно зазначають, що то-
читься люта битва «за Україну, за право українців бути на-
цією, жити на власній землі, мати українську державу і роз-
мовляти українською мовою... і в цій війні духовність, ос-
віта та культура – на передовій».

1. Краща книга Рівненщини 
У Рівному відбулося вшановання переможців ХІІ об-

ласного конкурсу «Краща книга Рівненщини». Конкурс три-
вав від 1 вересня 2021 року до 1 лютого 2022 року. До скла-
ду журі конкурсу входили науковці, письменники, ху-
дожники, відомі громадські та культурні діячі краю. З-по-
між 701 книги обрано найкращі видання у ділянці поезії,
і прози. Відзначені книжки для дітей та юнацтва, історично-
краєзнавче видання, мемуаристика та документалістика,
довідкове видання, а ще літературний дебют, художнє та
поліграфічне оформлення.

Книга довголітньої активної рівненської просвітянки
Євгенії Гладунової-Борейко «Із глибини просвітянського
серця»: денники Рівненської «Просвіти»» стала пере-
можницею цього конкурсу в ділянці «мемуаристика та до-
кументалістика». У цьому своєрідному літописі подано ден-
ники Рівненської «Просвіти», що їх вела Євгенія Гладу-
нова-Борейко впродовж 1988-2020 рр. Пані Євгенія була
фундатором і багаторічним старшим референтом Рів-
ненської «Просвіти» у період відродження цієї культурно-
освітньої організації. Вона народилася на Лемківщині, за-
кінчила філологічний факультет Львівського державного
Університету ім. І. Франка і працювала у школах та до-
шкільних установах Рівненської області та міста Рівного.

2. Улас Самчук 
9 липня в Літературному Музеї відбувся вечір пам’яті

Уласа Самчука в 35-ту річницю його смерті. Нові цікаві
дослідження про Уласа Самчука провів історик, краєзна-
вець Андрій Жив’юк – «Улас Самчук і дерусифікація ук-
раїнського простору». Дослідник наводить слова пись-
менника, мовлені ним ще 1941 року: «Найбільшим не-
щастям українського народу було те, що ціла його історія
– перманентне намагання зробити з нас не те, чим при-
значила нас природа».

3. Олег Ольжич 
21 липня в Рівненському обласному краєзначому му-

зеї спільно з обласною «Просвітою» та Миколаївським лі-
цеєм імені Олега Ольжича відбувся круглий стіл з нагоди
115-ї річниці народження Олега Ольжича – Олега Кандиби.

Олег Ольжич-Кандиба – український поет, політичний
діяч, археолог, науковець, вчений, дослідник більш відо-
мий під псевдонімом Олег Ольжич. Відіграв важливу роль
в Організації Українських Націоналістів, боровся за не-
залежність України. Ця імпреза проходила у форматах на-
живо та у форматі онлайн. Модератором імпрези був ди-
ректор музею Олександер Булича.

Інформація і світлини отримано від Рівненської обласної
«Просвіти».

Професор Віра БОДНАРУК, 
Голова Товариства Української Мови (ТУМ-США)

12 серпня 2022 року

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ФРОНТ РІВНЕНСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» 

Переможці конкурсу «Краща книга Рівненщини» 
(друга зліва сидить Євгенія Гладунова–Борейко)

Вечір пам’яті Уласа Самчука. Виступає історик Андрій Жив’юк

Учасники круглого столу на честь Олега Ольжича 
(другий зліва – Іван Вєтров, голова обласної «Просвіти»)


