
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

У СІЧНІ 2017 РОКУ 

 

01-20 січня  

Впродовж дня Виставка-презентація за участю майстрів народного 

мистецтва «Янголи співають-Різдво зустрічають» (Арт-галерея «Луцьк») 

01-06 січня 

Впродовж дня Конкурс малюнків «Від Миколая до Різдва малюнки дарує 

дітвора» (Центральна бібліотека для дітей) 

01-06 січня 

Впродовж дня Благодійна акція «Різдвяна валіза добра» (Центральна 

бібліотека для дітей) 

01-18 січня 

Впродовж дня Книжкова виставка «Зимова феєрія» (Бібліотека-філія №4) 

01-15 січня 

Впродовж дня Народознавча виставка «Новорічно- Різдвяна круговерть» 

(Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

01-19 січня 

Впродовж дня Народознавча виставка «Дивосвіт Різдвяних свят» 

(Бібліотека-філія№7 для дорослих) 

01- 20 січня Впродовж дня Фотовиставка Марічки Муляр «Зимова казка» (Клуб 

Патріот Батьківщини) 

Впродовж дня Книжкова виставка «Зимові свята розпочались» (Бібліотека-

філія №5) 

01-31 січня 

Впродовж дня Новорічно-різдвяні віншування «Щедрий вечір. Радуйся, 

земле.» для мешканців мікрорайону «Теремно» (Теремнівський будинок культури) 

03 січня 

12.00 Конкурс малюнків «Зоря ясна засіяла» (Бібліотека-філія № 3 для дітей) 

05-09 січня 

Впродовж дня Народознавча виставка-інсталяція «З Різдвом Христовим, 

Україно!» (Центральна бібліотека для дорослих) 

05 січня 

11.00 Година народознавства «Різдвяні дива» в територіальному центр 

соціального обслуговування (Бібліотека-філія №4) 

12.00 Ігротека «Зимові забави для дітей» (Бібліотека-філія № 11) 

17.00 Виставка дитячих малюнків «З Новим Роком! З Колядою!» учнів луцької 

художньої школи (Клуб «Сучасник») 

08-14 січня 

Впродовж дня Різдвяні віншування «Чудесна зірка в небі сяє…» для 

мешканців та працівників мікрорайону Вересневе 

08 січня  

12.00 Різдвяна ялинка для дітей недільної школи (Палац культури міста Луцька) 

16.00 Різдвяний концерт за участі творчих колективів Палацу культури «І сталось 

диво…» (Палац культури міста Луцька) 

 

 



10 січня 

Впродовж дня Бібліотечний кінозал «В країні Мультляндії» (Бібліотека-

філія № 3 для дітей) 

12.00 Театральне дійство «Радуйся, світ» в рамках акції «Чужих дітей не буває» 

(Палац культури міста Луцька) 

11 січня 

12.00 Хвилини цікавих повідомлень «Волинське Різдво» (Бібліотека-філія №2 для 

дітей) 

12.00 Фестиваль настільних ігор «Зимовий ігроленд» (Центральна бібліотека для 

дітей) 

13.00 Виставка творчих робіт з нагоди річниці любительського об’єднання «Дари 

Макош» (Клуб "Патріот Батьківщини") 

14.00 Свято колядок  «Колядуємо усі: і дорослі, і малі» (Бібліотека-філія №11) 

15.00 Вертеп «Зірка засіяла» (Будинок культури мікрорайону «Вересневе») 

15.00 Засідання членів клубу «Неспокійні серця» (Палац культури міста Луцька) 

16.00 Майстер-клас з виготовлення прикрас за технікою канзаши (Клуб 

«Сучасник») 

18.30 Концерт Романа Коляди спільно з музикантами «Коляда Квартет» (Палац 

культури міста Луцька) 

12 -15 січня 

Впродовж дня Шляхами літературної творчості «Творець світової комедії» 

до 395 річчя від дня народження Ж. Б. Мольєра (Бібліотека-філія  №3 для 

дорослих) 

12 січня 

Впродовж дня Сторінками  поезії «Доля прихилила до мене слово» до 75-

річчя від дня народження В. Гея (Бібліотека-філія  №3 для дорослих) 

12.00 XVIII Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» (Палац культури 

міста Луцька) 

12.00  Конкурс-виставка малюнків «Зимові візерунки» (Бібліотека-філія №2 для 

дітей) 

12.00 Новорічний урок на свіжому повітрі «Зима-чарівниця» (Дитячий майданчик 

біля бібліотеки-філії № 9) 

15.00 Вікторина «Світло зірки з Віфлиєма» (Бібліотека-філія №2 для дітей) 

Впродовж дня  Музично-народознавча зустріч «Зима прийшла – святка в 

гості привела» (Центральна бібліотека для дітей)  

13-14 січня 

Впродовж дня До 75-річчя  від дня народження    В. Гея «Поезія приречено і 

свято виконує призначення своє» (Центральна бібліотека для дорослих) 

14-15 січня Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» (Театральний майдан) 

14 січня 

13.00 Концерт дитячих колективів «Різдвяна казка» (Палац культури міста 

Луцька) 

15.00 Різдвяний концерт «Різдво у вишиванці» (Луцька музична школа №1 

ім.Ф.Шопена) 

16.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької музичної школи 

№2 (Палац культури міста Луцька) 

 



15 січня 

12.00 Святково-обрядове дійство «Три празники в гості» (Палац культури міста 

Луцька) 

12.00-14.00 «Зимова мультзаметіль»-перегляд фільмів для дітей (Центральна 

бібліотека для дітей) 

14.00 Перегляд мультфільмів «Пригоди Віні Пуха» до 135-річчя від дня 

народження  А.А. Мілна (Бібліотека-філія №11) 

14.00-16.00 Творчий час у бібліотеці «Я маю талант» (Центральна бібліотека для 

дітей) 

16 січня 

18.00 Фестиваль колядок хорів храмів міста Луцька (Палац культури міста 

Луцька) 

17 січня 

11.00 Тематична година «Духовна єдність українського народу» до дня 

Соборності України (бібліотека-філія №4 для дорослих) 

12.00 Бесіда « Духовні обереги України» (Бібліотека-філія №6 для дорослих) 

18 січня 

18.00 Концерт народного аматорського духового оркестру «Новорічний коктейль» 

(Палац культури міста Луцька) 

19-20 січня 

Впродовж дня Книжкова виставка «Соборність України: від ідеї до 

сьогодення»(Бібліотека-філія №11 для дорослих) 

19 січня 

Впродовж дня Історична мандрівка «Соборна мати Україна одна на всіх, як 

оберіг» (центральна бібліотека для дорослих) 

11.00 Свято Водохреща «На Йордан вода цілюща» (Теремнівський будинок 

культури) 

12.00 Міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви» (Палац культури міста Луцька) 

12.00 Перегляд літератури «Україна соборна – моя гордість і слава»(Бібліотека-

філія № 5) 

12.00 Бесіда «Від Злуки до Єднання» (Бібліотека-філія №3 для дітей) 

19.00 Концерт академічного  камерного оркестру «Кантабіле»  за участю 

В’ячеслава Полянського(фортепіано) (Палац культури міста Луцька) 

20 січня 

Впродовж дня Перегляд літератури «Історичний урок єднання» (Бібліотека-

філія №2 для дітей) 

Впродовж дня Тематична  виставка документів та архівних матеріалів 

«Союз споріднених сердець» (спільно з архівним відділом Луцької міської 

ради) до Дня Соборності України (Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

12.00 Майстер-клас із виготовлення українського оберегу (Бібліотека-філія №6 

для дорослих) 

15.00 Виховна година «Одна любов у мене - Україна» до Дня Соборності України 

(Будинок культури мікрорайону «Вересневе») 

21 січня 

10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні 

зірочки 2017» (Палац культури міста Луцька) 

 



22 січня 

12.00 Вистава «Долина Ельфів» театру-студії Наталії Журавльової (Палац 

культури міста Луцька) 

13.00 Благодійний аукціон та закриття виставки «Art talant COLECTION» (Палац 

культури міста Луцька) 

13.00 Творча зустріч учасників літературної студії «Без меж» (Клуб "Патріот 

Батьківщини") 

18.30 Вистава Юрія Андруховича «Альберт, або найвища форма страти» (Палац 

культури міста Луцька) 

24 січня 

18.00 Концерт камерного хору «Consonance» (м.Київ) (Палац культури міста 

Луцька) 

25 січня 

Впродовж дня Виставка – спогад  «Велич ратного подвигу» до Дня пам’яті 

героїв Крут (Бібліотека філія  №3 для дорослих) 

26 січня 

12.00 Слайд –презентація «Пам`ять про них живе і донині» до дня пам`яті героїв 

Крут (Бібліотека-філія №5) 

 Перегляд літератури «Свіча поминальна, свіча надії» до дня пам`яті героїв Крут 

(Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

13.00 Історичний урок «Пам`ять героїв Крут » (бібліотека-філія №10 для 

дорослих) 

17.00 Благодійний Різдвяний концерт УПЦ (Палац культури міста Луцька) 

27 січня 

13.00 Година пам`яті «Голокост – злочин проти людства» (Центральна бібліотека 

для дорослих) 

29  січня 

13.00 Історична година «Під Крутами пішли у безсмертя» (Бібліотека-філія №9 

для дорослих)  

18.30 Концерт сестер Тельнюк «Дорога зі скла» (Палац культури міста Луцька) 

31 січня 

12.00 Тематична бесіда про права дитини «Чи ти знаєш, що є в тебе такі права?»       

(Бібліотека-філія №6 для дорослих) 

 

Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 

інформацію за тел.722756. 

 


