
 

ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ЛЮТОМУ 2017 РОКУ 

 

01 лютого 
13.00 

Історична година «Луцьк. Шляхами пам`яті» (Бібліотека-філія №5 
для дорослих) 

01 лютого 
14.00 

«Лютневі майстерки» (Клуб "Патріот Батьківщини") 

2 лютого 
Впродовж дня 

Перегляд літератури «Реквієм мужнім відлунюють стіни» (до дня 
визволення Луцька) (Бібліотека-філія №2 для дітей) 

02 лютого 
10.00 

Сторінка історії  «І в пам’яті, і в серці»  з нагоди 73- ї річниці 
визволення Луцька від нацистських загарбників (Будинок 
культури мікрорайону  Вересневе) 

06 лютого 
16.30 

«Танцюємо, насолоджуючись». Показові виступи  учасників 
школи «Айрон-сіті» (Клуб «Сучасник») 

08 лютого 
15.00 

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

14 лютого 
18.00 

Молодіжна програма «Стріла кохання» до Дня закоханих 
(Будинок культури мікрорайону  Вересневе) 

14 лютого 
18.00 

Вистава театру тіней «Firefleis» (Палац культури міста Луцька) 

15-21 лютого 
Впродовж дня 

Книжкова виставка «Євромайдан. День гідності і свободи» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

15 лютого 
15.00 

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

16 лютого 
13.00 

Година пам`яті «У нашій пам` яті вони назавжди залишились…» 
(до Дня пам`яті Героїв Небесної Сотні) (Бібліотека-філія №7 для 
дорослих) 

16 лютого 
14.00 

Вечір-пам`яті «Жива ще пам`ять болю і непокори» (Бібліотека-
філія №5 для дорослих) 

17 лютого 
13.00 

Урок-реквієм «Безсмертя ангелів Небесної Сотні» (Центральна 
бібліотека для дорослих) 

18 лютого 
15.00 

«Латино-американські ритми». Майстер-клас студії бального 
танцю «Арт» (Клуб «Сучасник») 

20 лютого 
Впродовж дня 

Фото-ілюстрована виставка «Згадаймо всіх поіменно» (до Дня 
пам`яті Героїв Небесної Сотні) (Центральна бібліотека для дітей) 

20 лютого 
Впродовж дня 

Тематична виставка «Не маємо права забути» (спільно з архівним 
відділом Луцької міської ради  до Дня пам`яті Героїв Небесної 
Сотні) (Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

20 лютого 
Впродовж дня 

День пам`яті. "Майдан, що став історією" (Бібліотека-філія №9 для 
дорослих) 

20 лютого  
12.20 

Година поезії "Реквієм Небесній Сотні" (Бібліотека-філія №11 для 
дорослих)       

20 лютого 
14.00 

Літературно-поетичний вернісаж «Українське слово проситься до 
тебе» (Центральна бібліотека для дітей) 

20  лютого 
18.00 

Перегляд документального фільму «Герої не вмирають» до Дня 
пам’яті Героїв Небесної Сотні (Палац культури міста Луцька) 

20 лютого 
13.00 

Перегляд документального фільму «Герої не вмирають» до Дня 
пам’яті Героїв Небесної Сотні (Будинок культури м-ну Вересневе) 
 



21 лютого 
11.00 

Година мовознавства «Доля мови –доля народу» (Бібліотека-філія 
№4 для дорослих) 

21 лютого 
12.00 

Інтерактивний урок української мови «Безсмертя нації у мові» 
(Бібліотека-філія №6  для дорослих) 

21 лютого 
15.00 

Година спілкування «Плекайте мову – цвістимуть солова» 
(Бібліотека-філія №3 для дітей) 

21 лютого 
16.00 

Інтелектуальна гра «Відгомін барвистої мови» (Центральна 
бібліотека для дорослих) 

21 лютого 
15.00 
 

Година спілкування  «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» до 
Міжнародного дня рідної мови (Будинок культури м-ну 
Вересневе) 

22 лютого 
11.00 

Перегляд літератури "Соборна духом Україна" (Бібліотека-філія 
№9 для дорослих) 

22 лютого 
15.00 

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

23 лютого 
11.00 

Літературний портрет «Поетична пісня Українки» (Бібліотека-
філія №4 для дорослих) 

23 лютого 
13.00 

Літературні гостини «Горить зоря її поезії над світом» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

23 лютого 
15.00 

«Поетичний віночок для Лесі Українки» (Центральна бібліотека 
для дітей) 

23 лютого 
19.00 

Концерт гурту «Антитіла» (Палац культури міста Луцька) 

24-25 лютого 
Впродовж дня 

Українсько-польські зустрічі майстрів слова (Палац культури 
міста Луцька) 

24 лютого 
15.00 

Година поезії «Вогонь її пісень не згасять зливи літ» (Бібліотека-
філія №7 для дорослих) 

24 лютого 
15.00 

Вечір поезії «Дочка Прометея» з нагоди 146–ї річниці від  дня 
народження Лесі Українки (Будинок культури м-ну Вересневе) 

24 лютого 
16.00 

Вечір поезії «Дочка Прометея» (Бібліотека-філія №3 для дітей) 

25 лютого 
12.00 

Урочистості біля пам’ятника Лесі Українки (Театральний майдан) 

25 лютого 
12.00 

Конкурс поезії «Майстри слова» (Україна-Польща) (Палац 
культури міста Луцька) 

25 лютого 
13.00 

Мистецький проект «На уродини до Лесі» (Театр ляльок) 

25 лютого 
15.00 

Перегляд документального фільму «Наша Леся» з нагоди 146-ї 
річниці від дня народження  (Клуб «Сучасник») 

26 лютого 
11.00 

Обласний огляд-конкурс народно-інструментальної музики 
«Калинова сопілка» (Народний дім «Просвіта», м.Ковель) 

26 лютого 
13.00 

Літературні посиденьки «Лесині читання» з нагоди 146-ї річниці 
від дня народження Лесі Українки (Клуб «Патріот Батьківщини») 

26 лютого 
16.00 

  Літературне кафе «На гостини до Лесі» (до 146-річчя від дня 
народження Лесі Українки) (Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

27-28 лютого 
Впродовж дня 

 Перегляд літератури "Українська революція 1917 : головні події 
та постаті" (Бібліотека-філія №11 для дорослих) 

 


