
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 
У ЧЕРВНІ 2019 РОКУ 

1 червня 
10.00 

Презентація відеоролика «Мамо, говори зі мною!» дитячої 
телевізійної студії та театральної студії «Бешкетники» 

Палац культури міста Луцька, 2 корпус
1 червня 
11.00  

Свято для дітей «Як весело і радісно в дитинстві проживати»  
 Бібліотека-філія №5 для дорослих

1 червня 
12.00   

Концерт «Дитинства світ»  за участі творчих колективів 
культурно-мистецького центру «Красне» в рамках фестивалю 
«Острів дитинства»  

Майдан  Площа Героїв Майдану
1 червня 
12.00 

Презентація програми «Бібліотека - територія дитинства»               
Театральний майдан міста

1 червня 
12.00 

Фестиваль ідей для дозвілля дітей 
Театральний майдан

2 червня 
14.00 

Розважальна програма для дітей «Якщо весело живеться»  
Теремнівський будинок культури

2,9,16,23,30 червня 
14.00 

Відеосалон «До казкової країни ми полинем на годину»                   
Центральна бібліотека для дорослих

2,9,16,23,30 
впродовж дня 

Бібліопікнік «Ігровий калейдоскоп»                                                     
Бібліотека-філія №7 для дорослих

2 червня 
14.00 

Лялькові вистави  «Заєць та Їжак», «Лисичка і журавель»                 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

3 червня 
12.00 

Концерт-презентація аудіо-альбому «Ми хочемо миру» зразкової 
вокальної студії «Зернятко» за участі зразкового ансамблю 
сучасного танцю «Антарес»  та дитячої театральної студії 
«ДогориДригом»  культурно-мистецького центру «Красне» 

Палац культури міста Луцька  
4 червня 
11.00   

Концерт «Зернятко добра» за участі зразкових колективів 
«Зернятко» та «Антарес»  

Культурно-мистецький центр «Красне»
4,11,18,25 червня 
12.00 

Літня читальна зала «Книжковий дворик»                                           
Бібліотека-філія №10 для дорослих

5 червня  
10.00  
 

Звітний концерт центру раннього інтелектуально-естетичного 
розвитку «Світлинка» 

Палац культури міста Луцька
5,12,19,26  
впродовж дня 

День розваг «Ура! Починається гра»                                                     
Центральна бібліотека для дорослих

5 червня 
10.30 

Година творчості «Диво дитячих рук»                                                 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

5 червня 
11.00 

Книжкова лабораторія «Мрій! Читай! Мандруй!»                              
Бібліотека-філія №7 для дорослих

5 червня 
12.00 

Лялькова вистава «Як то добре в світі жити»                                     
Бібліотека-філія №5 для дорослих

5 червня 
15.00 

Читальний зал просто неба «Бібліотека під парасолькою»                
Бібліотека-філія №3 для дітей

7,14,21 червня 
12.00 

Година настільних інтелектуальних  ігор «Грай, мислення 
розвивай»                                                                          

Бібліотека-філія №10 для дорослих



9 червня 
12.00 

Літній кінозал «В іншому вимірі або чарівний світ фантастики»     
Бібліотека-філія №11 для дорослих

10 червня 
10.30 

Літературна подорож «Що читає твій друг?»                                      
Бібліотека-філія №10 для дорослих

10 червня   
11.00   

Концерт «Зернятко добра» за участю зразкових колективів 
«Зернятко» та «Антарес»  

Культурно-мистецький центр «Красне»
10 червня 
12.00 

Лялькова вистава  «Лісова бібліотека»                                               
Бібліотека-філія №3 для дітей  

12,19 червня 
12.00 

Майстер-класи у бібліотеці «Дарунок своїми руками» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

13, 20 червня 
впродовж дня   

Розважально-ігровий майданчик «На зеленій оболоні літо плеще 
у долоні»                                                                                  

Бібліотека-філія №2 для дітей
16 червня 
14.00 

Звітний концерт хореографічної студії при зразковому ансамблі 
танцю «Волиняночка» 

Палац культури міста Луцька
18 червня 
11.00 

Калейдоскоп цікавинок «В країні мудрих порад»                              
Центральна бібліотека для дорослих

18 червня 
17.00 

Ігровий пленер «Літній настрій» за участі зразкової дитячої 
театральної студії «Бешкетники»  

Палац культури міста Луцька
19 червня 
10.00 

Творча лабораторія «Читаю – про все знаю»                                      
Бібліотека-філія №7 для дорослих

19 червня 
15.00   

Читальний зал просто неба «Бібліотека під парасолькою»                
Бібліотека-філія №3 для дітей

20 червня 
12.00 

Кінозал у бібліотеці «Книги мандрують екраном»                             
 Бібліотека-філія №10 для дорослих

20 – 23 червня  Міжнародний конкурс-пленер «Луцький замок» 
Державний історико-культурний заповідник м. Луцька

21 червня 
14.00   

Майстер – клас з виготовлення квітів з гофрованого паперу 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

21 червня 
18.00 

Концерт лауреатів міжнародних конкурсів  
Палац культури міста Луцька

24 червня 
12.00   

Майстер-клас з виготовлення ляльки - травниці  майстра 
народної творчості Оксани Пузняк 

Культурно-мистецький центр «Красне»
25 червня 
13.00 

Майстер – клас «Солодкий дарунок літа» 
                                                            Центральна бібліотека для 

дорослих
26 червня 
12.00 

Інформаційно-правовий мікс «Україна: історія Конституції» до 
дня Констиції України                                                                           

Бібліотека-філія №2 для дітей
26 червня 
14.30   

Вікторина «Чи знаєш ти закон» до дня Конституції України 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

27 червня 
12.00   

Правова експрес-гра «Подорож  країнами Закону, Права і 
Моралі»  до дня Конституції України                                                  

Бібліотека-філія №3 для дорослих



27 червня 
14.00 

Вікторина «Конституція мій основний закон»  до дня 
Конституції України                                                                               

Бібліотека-філія №3 для дітей  
28 червня 
18.00 

Бесіда  «Я маю право…» до дня Конституції України 
Теремнівський будинок культури

30 червня 
12.00 

Клуб віртуальних мандрівників «Трієра»                                            
Бібліотека-філія №11 для дорослих

30 червня 
17.00  

Показові виступи школи брейк-дансу «Айрон-сіті» 
Театральний майдан

30 червня 
19.00 

Розважальна програма до Дня молоді 
Теремнівський будинок культури

 
 
Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 
інформацію за тел.722 756 


