
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ 

 
01 червня  
10.30  

Свято «Тут живе дитинство»                                                                      
Бібліотека-філія №10 для дорослих

01 червня  
11.00  

Урок правознавства «Країна права»                                                           
Бібліотека-філія №6 для дорослих

01 червня  
11.00  

Правовий лабіринт «Великі права маленької людини» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

01 червня  
12.00  

Святкова програма  «Веселковий світ дитинства»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

01 червня 
12.00  

Фестиваль ідей для дозвілля дітей 
Театральний майдан

01 червня  
12.00  

Свято розваг «Хай щастя всміхається кожній дитині» 
                                       Центральна бібліотека для дорослих  

01 червня  
12.00  

День веселих витівок та розваг «Дитяча країна мрій» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

01 червня  
12.00 

Конкурс малюнків на асфальті «Кольоровий світ дитинства» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

01 червня 
12.30  

Презентація програми «Бібліотека – територія дитинства» 
Театральний майдан

01 червня 
14.00   
 

Урочисте відкриття І Міжнародного конкурсу-пленеру  «Луцький 
замок» учнів та студентів спеціалізованих мистецьких закладів  

Луцький замок
01 червня 
15.00  

Майстер-клас з виготовлення  глиняних виробів «Оберіг дитинства» 
Центральна бібліотека для дорослих

01 червня 
15.00                          

Малюємо крейдою на асфальті «Хай щастю дитини не буде кінця»  
Бібліотека-філія №3 для дітей 

01 червня 
16.00  

Виставка робіт учнів Луцької художньої школи «Зоряні мрії дітей» 
Клуб «Сучасник»

01 червня 
16.00  

Соціальна акція «Бути добрим-модно»  
Клуб «Патріот Батьківщини»

02 червня 
протягом дня 

Книжкова виставка «Теплим сонечком  зігріте по землі ступає літо» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

02 червня 
13.00  
 

Майстер-клас  любительського об’єднання «Дари Макош», живопис 
олійними фарбами 

  Клуб «Патріот Батьківщини»
02 червня 
15.00  
 

Концерт «Подаруй усмішку» зразкового ансамблю сучасного танцю 
«Антарес» та вокальної студії «Зернятко» 

Палац культури міста Луцька
03,10,17,24 
червня 
11.00  

Година настільних ігор «Ігроманія»                                                           
Центральна бібліотека для дітей

03,10,24 червня 
12.00  

Бібліокінозал «Книги мандрують екраном»                                              
Центральна бібліотека для дорослих

03 червня 
14.00  
 

Розважальна програма для дітей «Розумні, кмітливі, допитливі, 
сміливі» 

Теремнівський будинок культури
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03 червня 
11.00  
 

Урочисте закриття  І Міжнародного конкурсу-пленеру  «Луцький 
замок» учнів та студентів спеціалізованих мистецьких закладів  

Луцький замок
04,11,18,25 червня 
16.00 

Літературні читання «Казковий диванчик» 
Центральна бібліотека для дітей  

05,12,19,26 червня 
11.00  

Літня читальна зала «Бібліотека під відкритим небом»                   
Бібліотека-філія №10 для дорослих

05 червня 
11.00  

Виставка малюнків «Спинилось літо на порозі»                               
Бібліотека-філія №5 для дорослих

05,06,07 червня 
12.00  

Розважально-ігровий майданчик «Бібліопікнік»                                     
Бібліотека-філія №6 для дорослих

05 червня  
12.00   

Енциклопедія дозвілля «З книгою в тіні квітучих алей»                         
Бібліотека-філія №4 для дорослих

06 червня 
15.00 
 

Зустріч з художником іконописцем Володимиром Жупанюком у 
клубі «Неспокійні серця»  

Палац культури міста Луцька
06 червня 
18.00 

18.00 Фортепіанний концерт за участі  народної артистки України 
Етелли Чуприк та академічного камерного оркестру «Кантабіле» 

Палац культури міста Луцька
09 червня 
10.00 

10.00 Обласний відбірковий конкурс XVI Всеукраїнського 
фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона Рута» 

Палац культури міста Луцька
13 червень 
 

Виставка малюнків «У світі акварелі»  любительського об’єднання 
«Дари Макош» 

Клуб «Патріот Батьківщини»
13 червень 
15.00 

Творчий вечір «Мова об’єднує всіх» клубу «Неспокійні серця» 
Палац культури міста Луцька

14 червня 
11.00    

Перегляд  українського мультиплікаційного фільму «Лежень» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

15 червня 
11.00 

Випускний бал центру раннього  інтелектуально-естетичного 
розвитку «Світлинка» 

Палац культури міста Луцька
17 червня 
16.00 

Концерт Академічного симфонічного оркестру Тернопільської 
обласної філармонії 

Палац культури міста Луцька
19 червня 
16.00 

Фортепіанний концерт «ДоСі» 
Палац культури міста Луцька

20 червня 
15.00 

Поетично-пісенний вечір «Батьку мій» у клубі «Неспокійні серця» 
Палац культури міста Луцька

21 червня 
12.00   

Майстер-клас з бодіарту «Аквагрим своїми руками» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

23 червня 
15.00 

Майстер-клас любительського об’єднання «Дари Макош», 
акварельна графіка 

Клуб «Патріот Батьківщини»
27 червня 
13.00 

Інформаційна година «Основний   закон  мого   життя»      
Теремнівський будинок культури
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27 червня 
14.00   

Концерт «Україна єдина»   
Будинок культури мікрорайону Вересневе

30 червня 
19.00 

Казка-притча «Змій» народного аматорського театру-студії 
«Гармидер» 

Палац культури міста Луцька
 
 
Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 
інформацію за тел.722756. 
 


