
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ 

01 березня 
13.00 

Котячий день «Світ в котячих лапах» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

01 березня 
13.00 

Літературно- розважальна година «А коти бувають різні...»    
Бібліотека-філія №11 для дорослих 

01-30 березня 
протягом  дня 

Акція  «Лист захиснику Вітчизни» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

02-15 березня  
протягом  дня 

Виставка-вшанування «В сім’ї вольній, новій...» до 204-ї річниці з дня 
народження Т. Г. Шевченка 

Центральна бібліотека для дорослих
04 березня 
12.00 

Майстер - клас з виготовлення листівок «Вітальна листівка з 
сюрпризом»         

Бібліотека-філія №11 для дорослих             
05 березня 
протягом  дня 

Книжкова виставка «Геній слова і пензля» до 204-ї річниці з дня 
народження Т. Г. Шевченка 

Бібліотека-філія №4 для дорослих
05 березня 
11.00 

Літературний круїз «Літературні перлини Наталі Забіли»  
Центральна бібліотека для дорослих

05 березня 
14.00 

Літературна година «Шевченко Тарас – наче сонце для нас» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

06-10 березня 
протягом дня 

Виставка - реклама «Жінка. Весна. Кохання.»   
Бібліотека-філія №3 для дорослих

06-11 березня 
протягом  дня 

Виставка – вшанування  «В сім’ї вольній, новій»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

06 березня 
11.00 

Читацьке рандеву «Єднаймо душі словом Кобзаря»      
Бібліотека-філія №4 для дорослих

06 березня 
12.20 

Літературний калейдоскоп «І знов читаємо Кобзаря»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

06 березня 
14.00 

Літературно-поетичний майданчик «Знову відкриваю Кобзаря» 
Центральна бібліотека для дітей

06 березня 
16.00 

Бібліо-кафе запрошує «100 фантазій для жінок» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

07- 11 березня 
протягом дня 

Виставка літератури «Весна, жінка, кохання» 
Центральна бібліотека для дорослих

07 березня 
11.00 

Літературне дослідження «Мій Шевченко»    
Бібліотека-філія №2 для дітей

07 березня 
12.20 

Тренінг «Психологія жінки або мистецтво бути жінкою» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

09 березня 
13.00 

Літературно-музичне свято «Кобзареве слово» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

09 березня 
14.00 
 

Літературна година «Свята душа великих слів» до 204-ї річниці з дня 
народження Т. Г. Шевченка 

Центральна бібліотека для дорослих



11 березня 
12.00 

Літературно - пізнавальна година  «Свято жайворонка»           
 Бібліотека-філія №11 для дорослих       

15 березня 
15.00 

Мультимедійний мікс «Прогулянки з динозаврами» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

17 березня 
протягом  дня 

Книжковий тиждень запрошує на «Книжкові розваги для розвитку та 
забави» 

Бібліотека-філія №5 для дорослих
19 березня Відеоперегляд для малят  «Уроки безпеки від світлофора та бібліотеки» 

    
Бібліотека-філія №11 для дорослих

21 березня 
11.00 

Поетичні віражі «Поезія - безсмертний дотик до душі» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

21 березня 
12.00 

Бенефіс читачів «Свято в країні прочитаних книжок» 
Центральна бібліотека для дітей

21 березня 
14.00 

14.00 Поетичні читання «Поезія єднає серця»  
Бібліотека-філія №4 для дорослих

22 березня 
14.00 

Година поезії «Поезія – це завжди неповторність» 
Центральна бібліотека для дорослих 

22 березня 
15.00 

Презентація «Бібліотека: мій формат» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

22 березня 
15.00 

Літературна вікторина «Хто багато читає, той багато знає» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

25 березня 
12.00 

Книжкове свято «Велике книгочитання» 
Центральна бібліотека для дітей

26 березня 
11.00 

Літературна вікторина «Мандрівка в казку» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

26 березня 
14.00 

Бібліотечний урок    «Довідкова література» 
Центральна бібліотека для дорослих

27 березня 
11.00 

Свято  «Книга просить на гостини, в неї свято-іменини» 
Центральна бібліотека для дорослих

27 березня 
12.00 

Майстер-клас з традиційного писанкарства «Сонце в долоні» 
                                                                Бібліотека-філія №6 для дорослих  

27 березня 
14.00 

Книжкове знайомство «Луцьк в книгах Ольги Герасимюк» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

27 березня 
18.00 

Інтерактивна публічна зустріч з настоятелем храму апостола Андрія 
Первозваного отцем Михайлом «До і після сповіді»    

Бібліотека-філія №3 для дорослих
28 березня 
11.00 

Вікторина «У казковій країні» 
Центральна бібліотека для дорослих

28 березня 
12.00 

Урок в бібліотеці «Подих слова Олеся Гончара» 
Бібліотека-філія №6 для дорослих

29 березня 
протягом  дня 

День книжкових сюрпризів «Дайте в руки нову книжку» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

29 березня 
12.00 

Мистецька релакс-година « Лялькові рандеву» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

29 березня 
14.00 

Майстер-клас «Креативні бібліозакладки» 
Центральна бібліотека для дорослих

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


