
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ 

01 - 03 лютого 
впродовж дня 

Перегляд літератури «Реквієм мужнім відлунюють стіни» до Дня 
визволення міста Луцька від нацистських загарбників 

Бібліотека-філія №2 для дітей
01 - 03 лютого 
впродовж дня 

Виставка літератури «Визволення Луцька: героїчні дні 1944-го» до Дня 
визволення міста Луцька від нацистських загарбників  

Центральна бібліотека для дорослих
01 лютого 
впродовж дня 

Тематична виставка літератури «Героїчні дні 1944-го» до Дня 
визволення міста Луцька від нацистських загарбників 

Бібліотека-філія №11 для дорослих  
01 лютого 
16.00 

Історико-літературний вечір «І покажем, що ми, браття, козацького 
роду» до 180-річчя від дня народження українського фольклориста 
Павла Чубинського  

Бібліотека-філія №10 для дорослих  
07 лютого 
17.00 

Майстер-клас з виготовлення прикрас за технікою «канзаши» 
Клуб «Сучасник»

10-17 лютого  
впродовж дня 

Літературна виставка-інсталяція «Так ніхто не кохав, через тисячу 
літ…» до Міжнародного дня рідної мови 

Центральна бібліотека для дорослих
13 лютого 
15.00 

Майстер-клас «Сердечко на пам’ять» до дня Святого Валентина 
Центральна бібліотека для дорослих

13 лютого 
16.00 

Майстер-клас «Диво-валентинка» до дня Святого Валентина 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

14 лютого 
впродовж дня 

Акція «Книга - найкращий подарунок!» до Міжнародного дня 
дарування книг 

Бібліотечні заклади міста Луцька
14 лютого 
19.00 

Моновистава «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER» за 
п’єсою Роба Беккера 

Палац культури міста Луцька
16 лютого 
13.00 

Майстер-клас з брейк-дансу 
Клуб «Сучасник»

17 лютого 
впродовж дня 

Виставка творчих робіт «Диво з твоїх долонь» Маргарити Кузьмич  
Бібліотека-філія №2 для дітей

17 лютого 
15.00 

Мистецьке дійство «Гостини на Вересневому» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

17 лютого 
16.00 

Презентація книги «Кольоровий бісер» Ольги Антош 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

18-20 лютого  
впродовж дня 

Перегляд літератури «Обрані небо тримати для нас» до Дня Героїв 
Небесної Сотні 

Бібліотека-філія№ 4 для дорослих  
17-21 лютого  
впродовж дня 

Літературна виставка-пам’ять «Сила незламного духу» до Дня Героїв 
Небесної Сотні 

Центральна бібліотека для дорослих
18-21 лютого  
впродовж дня 

Виставка літератури «О, мово, рідна, ти для нас свята» до 
Міжнародного дня рідної мови 

Центральна бібліотека для дорослих



18 лютого 
16.00 

Вікторина «Де живе рідна мова - живе український народ» до 
Міжнародного дня рідної мови 

Бібліотека-філія№ 3 для дорослих
19-21 лютого 
впродовж дня 

Літературний калейдоскоп «Нескорена українська душа» до 
Міжнародного дня рідної мови 

Бібліотека-філія №7 для дорослих
19 лютого 
14.00 

Урок пам’яті «Небесній Сотні шана й молитви»  
до Дня Героїв Небесної Сотні 

Центральна бібліотека для дітей
20 лютого 
11.00 

Мовна вікторина «Наша мова – голос української душі» до 
Міжнародного дня рідної мови 

Центральна бібліотека для дорослих
20 лютого  
впродовж дня 

Тематична презентація літератури «Хай голуби миру на землю 
зійдуть» до Дня Героїв Небесної Сотні 

Бібліотека-філія №5 для дорослих  
20 лютого 
12.20 

Інформаційна година «Янголи не вмирають, а йдуть з Майдана в небо» 
до Дня Героїв Небесної Сотні 

Бібліотека-філія №11 для дорослих  
20 лютого 
13.00 

Година пам’яті «Небесна сотня» до Дня Героїв Небесної Сотні 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

20 лютого 
13.30 

Перегляд документального фільму «Герої не вмирають» до Дня пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
20 лютого 
14.00 

Відкриття літературної виставка–панорами «На варті наших душ – 
Небесна сотня» до Дня Героїв Небесної Сотні 

Бібліотека-філія № 3 для дорослих
20 лютого 
16.00 

День пам’яті «А сотню вже зустріли небеса…!»  
до Дня Героїв Небесної Сотні 

Бібліотека-філія №9 для дорослих
20 лютого 
16.30 

Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Слава і 
честь Вам, борці за свободу» до Дня Героїв Небесної Сотні 

Клуб «Сучасник»
21 лютого 
12.00 

Мовленнєві ігри «Ну щоб, здавалося, слова…» до Міжнародного дня 
рідної мови 

Центральна бібліотека для дітей
21 лютого 
13.00 

Літературний ранок «Високе світло імені і слова…» до 148-ї річниці 
від дня народження Лесі Українки    

Бібліотека-філія №5 для дорослих
21 лютого 
15.30 

Година спілкування «Рідна мова - серця мого подих» з нагоди до 
Міжнародного дня рідної мови 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
22-25 лютого 
впродовж дня 

Літературна виставка-персоналія «Горить зоря її поезії над краєм» до 
148-ї річниці від дня народження Лесі Українки    

Бібліотека-філія № 3 для дітей
22 лютого 
15.30 

Година поезії «Зорій довіку поміж нас» до 148-ї річниці від Дня 
народження Лесі Українки  

Будинок культури мікрорайону Вересневе



22 лютого 
19.00 

Моновистава  «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER» за 
п’єсою Роба Беккера 

Палац культури міста Луцька
23 лютого 
12.00 

XII Декламаторський конкурс польської поезії і прози 
Палац культури міста Луцька

23 лютого 
19.00 

Джазовий вечір «Jazz Love Forever» 
Палац культури міста Луцька

25лютого 
13.00 

Мистецький проект «На уродини до Лесі» до 148-ї річниці від Дня 
народження Лесі Українки  

Палац культури міста Луцька
26 лютого 
15.00 

Вистава «Біда навчить» дитячої театральної студії «Бешкетники» до 
148-ї річниці від Дня народження Лесі Українки 

Палац культури міста Луцька
 

Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 
інформацію за тел.722756 
 


