
 
 

ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  

У ЛИПНІ 2017 РОКУ 

01 липня 

протягом місяця 

Конкурс «Суперчитач  літа 2017 року» 

 Центральна бібліотека для дітей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

01 липня 

протягом місяця 

 Бібліопікнік «Клуб настільних ігор» 

 Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

02 липня 

 

11.00 Майстер – клас в арт-майстерні  

«Рукавичка» 

 Центральна бібліотека для дітей 

02 липня 12.00 Кіно-клуб «Книга + кіно» 

Центральна бібліотека для дорослих 

02 липня 12.00 Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 

 Центральна бібліотека для дітей 

02 липня 18.00 Показові виступи школи  брейк –дансу «Айрон сіті»» 

Майданчик біля обласної бібліотеки для юнацтва 

03-10 липня 

протягом дня 

Книжкова виставка «Книги-ювіляри 2017 року» 

Бібліотека – філія № 9 для дорослих 

03 липня 

 

12.00 Бліц – конкурс «Ми з планети загадок» 

 Центральна бібліотека для дорослих 

03 липня 

 

12.00 Парад літературних порад  «Сонце, повітра і вода – найкращі 

друзі» 

 Центральна бібліотека для дітей 

04 липня 

 

11.00 Бібліотечна мандрівка «З книгою канікули - сумувати ніколи» 

 Бібліотека - філія №3 для дітей 

04 липня 

 

11.00 Книжковий десант «Читаємо на лавочці» 

 Центральна бібліотека для дорослих 

04 липня 

 

12.00 Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 

 Бібліотека - філія №2 для дітей 

04 липня 

 

12.00 Мульткалейдоскоп «Літо без проблем. Як поводити себе влітку» 

Бібліотека – філія № 4 для дорослих 

04 липня 

 

12.00 Літній читальний зал   «Соняшна літературна країна» 

Центральна бібліотека для дітей 

04 липня 

 

14.00 Арт-майданчик «Шукаємо таланти» 

Центральна бібліотека для дітей 

04 липня 

 

15.00 Бібліотечна спорт-арена «Роби  сам! Роби з нами! Роби краще 

нас!» 

Центральна бібліотека для дітей 

05 липня 

 

11.00 Літня читальна зала «Книжкові мандри» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 

05 липня 

 

11.30 Калейдоскоп розваг «У чарівному світі пазлів» 

Центральна бібліотека для дорослих 

05 липня 

 

14.00 Бібліомайданчик «Літо + книга + гра =  радіє канікулам дітвора» 

 Бібліотека – філія №11 для дорослих 

06 липня 

 

12.00 Розважально –ігровий майданчик «Захоплююча  ігротека дитячої   

бібліотеки» 

Центральна бібліотека для дітей 

06 липня 

 

15.00 Відеоперегляд «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 



 
 

09 липня 

 

11.00  Майстер–клас в арт-майстерні    «Рукавичка» 

Центральна бібліотека для дітей 

09 липня 12.00 Кіно-клуб «Книга + кіно» 

 Центральна бібліотека для дорослих 

09 липня 12.00 Літній  бібліотечний   кінозал «Мультяшне літо» 

 Центральна бібліотека для дітей 

09 липня 18.00 Показові виступи школи  брейк –дансу «Айрон сіті»» 

Майданчик біля обласної бібліотеки для юнацтва 

11 липня 

 

11.00 Книжковий десант «Читаємо на лавочці» 

Центральна бібліотека для дорослих 

11 липня 

 

11.30 Довідкове бюро «Дізнавайся та дивуйся» 

                                                     Центральна бібліотека для дорослих 

11 липня 

 

12.00 Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 

11 липня 

 

12.00 Майстер - клас  з виготовлення кондитерських виробів «Все  в 

шоколаді» 

Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

11 липня 

 

12.00 Акція «Бібліотечный проспект» 

Центральна бібліотека для дітей 

11 липня 

 

12.00 Літній читальний зал  «Соняшна літературна країна» 

Центральна бібліотека для дітей 

11 липня 

 

14.00 Арт-майданчик «Шукаємо таланти» 

 Центральна бібліотека для дітей 

11 липня 

 

15.00 Бібліотечна спорт-арена «Роби  сам! Роби з нами! Роби краще 

нас!» 

Центральна бібліотека для дітей 

12 липня 

 

11.00 Літня читальна зала «Книжкові мандри» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 

12 липня 

 

11.30 Калейдоскоп розваг «У чарівному світі пазлів» 

Центральна бібліотека для дорослих 

12 липня 

 

12.00 Ігротека «Запрошує бібліотека всіх на ігротеку»  

                                                   Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

12 липня 

 

13.00 Літня читальна зала «Бібліотечні лавочки» 

                                                             Бібліотека - філія №3 для дітей 

13 липня 12.00  Настільні ігри  для дітей «Захоплююча ігротека дитячої 

бібліотеки»   

                                                    Центральна бібліотека для дітей 

13 липня 

 

12.00 Година настільних ігор (шашки, доміно, лото) 

Будинок культури  мікрорайону Вересневе 

13 липня 15.00 Відеоперегляд  «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 

14 липня 12.00  Бібліотечний бульвар «Відклали мишку - взяли книжку» 

                                                      Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

16 липня 

 

11.00  Майстер–клас в арт-майстерні «Рукавичка» 

                                                             Центральна бібліотека для дітей 

16 липня 

 

11.00 Конкурс малюнків « Пухнасті і колючі» 

Центральна бібліотека для дітей 



 
 

16 липня 

 

12.00 Кіно-клуб «Книга + кіно» 

Центральна бібліотека для дорослих 

16 липня 

 

12.00 «Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 

                                                            Центральна бібліотека для дітей 

16 липня 10.00 Тренінг «Грані Багатства», автор Марк Садовський, тренер 

Олексій Негода 

Палац культури міста Луцька 

16 липня 18.00 Показові виступи школи  брейк –дансу «Айрон сіті»» 

Майданчик біля обласної  бібліотеки для юнацтва 

17 липня 

 

15.00 Бібліокруїз «Навколо світу за 60 хвилин» 

Центральна бібліотека для дітей 

18 липня 

 

11.00 Книжковий десант «Читаємо на лавочці» 

 Центральна бібліотека для дорослих 

18 липня 

 

12.00 Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 

Бібліотека - філія №2 для дітей 

18 липня 

 

12.00 Літній читальний зал   «Соняшна літературна країна» 

 Центральна бібліотека для дітей 

18 липня 

 

14.00 Арт-майданчик «Шукаємо таланти» 

 Центральна бібліотека для дітей 

18 липня 

 

15.00 Бібліотечна спорт-арена « Роби  сам! Роби з нами! Роби краще 

нас!»  

                                                            Центральна бібліотека для дітей 

19 липня 11.00  Літня читальна зала «Книжкові мандри» 

                                                               Бібліотека - філія №2 для дітей 

19 липня 11.30  Калейдоскоп розваг «У чарівному світі пазлів» 

                                                     Центральна бібліотека для дорослих 

19 липня 12.00 Літній кінозал «І оживає казка» 

Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

20 липня  12.00 Настільні ігри «Захоплююча ігротека дитячої бібліотеки» 

Центральна бібліотека для дітей 

20 липень 

 

12.00 Перегляд мультиплікаційного фільму «Котигорошко» 

Будинок культури  мікрорайону Вересневе 

21 липня   12.00 Ерудит – турнір «Чит@ю - про все знаю»  

                                                 Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

22 липня 

 

12.00 Свято малюнка «Це моя Україна» 

                                            Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

23 липня 

 

11.00 Майстер – клас в арт-майстерні «Рукавичка» 

                                                            Центральна бібліотека для дітей 

23 липня 

 

11.00 Свято малюнка «Райдужне літо» 

Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

23 липня 

 

12.00 Відео вікторина - екскурсія «Наша Україна красива і незалежна» 

Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

23 липня 

 

12.00 Кіно-клуб «Книга + кіно» 

Центральна бібліотека для дорослих 

23 липня 

 

12.00 Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 

Центральна бібліотека для дітей 

23 липня 

 

12.00 Конкурс віртуальних малюнків «Раіnt веселка» 

Центральна бібліотека для дітей 



 
 

23 липня 18.00 Показові виступи школи  брейк –дансу «Айрон сіті»» 

Майданчик біля обласної бібліотеки для юнацтва 

25 липня 

 

11.00 Книжковий десант «Читаємо на лавочці» 

                                                     Центральна бібліотека для дорослих 

25 липня 

 

12.00 Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 

                                                               Бібліотека - філія №2 для дітей 

25 липня 

 

14.00 Флеш-моб «Літо з книгою – свято щодня» 

                                                     Бібліотека – філія № 5 для дорослих 

25 липня 

 

15.00 Бібліотечна спорт-арена « Роби сам! Роби з нами! Роби краще 

нас!»                                                                               

Центральна бібліотека для дітей 

26 липня 

 

11.00 Літня читальна зала «Книжкові мандри» 

                                                             Бібліотека - філія №2 для дітей 

26 липня 

 

11.30 Калейдоскоп розваг «У чарівному світі пазлів» 

                                         Центральна бібліотека для дорослих 

26 липня 

 

12.00 Відео перегляди для малят «Уроки безпеки від Фіксиків та 

бібліотеки»                                                                     

Бібліотека – філія № 11 для дорослих 

26 липня 

 

12.00  Настільні ігри для всіх «Захоплююча ігротека дитячої 

бібліотеки» 

Центральна бібліотека для дітей 

27 липня 

 

12.00 Повчальна бесіда «Корисні поради від А до Я» 

                                            Центральна бібліотека для дорослих 

27 липня 

 

13.00 Конкурс малюнку на асфальті: «Хай завжди буде сонце» 

Будинок культури  мікрорайону Вересневе    

28 липня 

 

11.00 Конкурс малюнку  «Пухнасті і колючі» 

Центральна бібліотека для дітей 

28 липня 

 

11.00 Майстер –клас в арт-майстерні 

 «Рукавичка»                                                                             Центральна 

бібліотека для дітей 

28 липня 

 

12.00 Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 

                                                            Центральна бібліотека для дітей 

28 липня 

 

12.00 Кіно-клуб «Книга + кіно» 

Центральна бібліотека для дорослих 

28 липня 

 

12.00 Книжковий трамвайчик «А ви читали?» 

Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

28 липня 

 

12.00 Літературна подорож «Шукачі книжкових скарбників» 

                                            Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

31 протягом дня Бібліопікнік «Клуб настільних ігор» 

Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

31 липня  

протягом дня 

Хвилинка-інформинка «Свята українського народу: літо-осінь» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих 
 


