
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ У ЛИПНІ 2018 РОКУ 

 

01,08,15,22,29 липня 

13.00 

Бібліокінозал «Мульти – пульти  в бібліотеці» 

Центральна бібліотека для дорослих 

03, 10, 17, 24 липня 

11.00  

Літній читальний зал  

Бібліотека-філія №10 для дорослих 

03 липня 

 12.00  

Літературний вернісаж  «Літо на 12 балів»                                                                                                        

Бібліотека-філія №4 для дорослих 

03 липня 

12.00  

Літературне знайомство «Мандруємо планетою з журналом і 

газетою»                                                    

Бібліотека-філія №5 для дорослих 

04,11,18,25 липня 

протягом дня 

Ігротека «В ігри грай – фантазію розвивай»                                                                        

Центральна бібліотека для дорослих 

04 липня 

12.00  

Відеоперегляди для малят «Уроки безпеки від Світлофора та 

бібліотеки»  

Бібліотека-філія №11 для дорослих                                                                       

05, 12, 19 ,26 липня 

11.00  

Ігрова година «Ігроманія» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих 

05, 12, 19, 26 липня 

11.00  

Майстер-клас «Диво дитячих рук» 

Бібліотека-філія №10 для дорослих 

05 липня  

12.00  

Книжкова виставка «Під час канікул прочитаймо» 

Бібліотека-філія №3 для дітей 

05 липня  

14.00                                                                               Бібліотека-філія №5 для дорослих 

Бібліомайданчик «Літо + книга + гра =  радіє канікулам 

дітвора» 

Бібліотека-філія №5 для дорослих 

05 липня  

13.00 

Флешмоб «Читаємо казки вголос» 

Будинок культури мікрорайону Вересневе 

07,24 липня  

протягом дня  

Бібліопікнік «Клуб настільних ігор»   

Бібліотека-філія № 7 для дорослих 

08 липня  

12.00  

Weekend  у бібліотеці «Літературний дворик»   

Бібліотека-філія №11 для дорослих 

10 липня  

12.00  

Інформаційний колаж «Наш улюблений шоколад»   

Центральна бібліотека для дорослих 

11 липня 

12.00 

Шоколадний релакс  «У душі навести лад допоможе шоколад»

                                       Бібліотека-філія №5 для дорослих 

11 липня 

12.00  

Майстер-клас «Свято шоколаду»  

Бібліотека-філія №11 для дорослих 

11 липня  

16.00 

Літня читальна зала «Бібліотечні лавочки» 

Бібліотека-філія №3 для дітей 

12 липня  

12.00   

Малюнок на асфальті «Хай завжди буде сонце» 

                                  Будинок культури мікрорайону Вересневе 



13 -19 липня  

протягом дня 

 

Виставка-вшанування «Високе світло імені та слова» до  

110 річчя від дня народження українського письменника 

Василя Барки 

Центральна бібліотека для дорослих 

13 липня 

14.00  

Краєзнавчий екскурс «Мальовничими стежками Теремно» 

                                 Бібліотека-філія №5 для дорослих 

14 липня 

12.00  

Бібліотечний бульвар «Відклали «мишку» - взяли книжку» 

                               Бібліотека-філія №7 для дорослих 

15 липня 

12.00  

Літній кінозал «І оживають книги»  

                                              Бібліотека-філія №11 для дорослих 

15 липня 

12.00  

Конкурс малюнка «Веселе ательє художника»                            

Бібліотека-філія №4 для дорослих 

15 липня 

12.00  

Клуб віртуальних мандрівників «Смайлик»     

Бібліотека-філія №11 для дорослих 

18 липня 

12.00  

Гра «Що поштарик нам приніс?» 

Центральна бібліотека для дорослих 

18 липня 

15.00  

Народознавча година «Українські вишиванки наче райдуги 

світанки» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих 

19 липня 

12.00  

Сімейна година «Тато + мама + я = СІМ`Я»  

Бібліотека-філія №5 для дорослих 

19 липня  

13.00  

Майстер-клас з бодіарту «Розмалюй ближнього» 

Будинок культури мікрорайону Вересневе 

21 липня  

12.00  

Ерудит-турнір «Чит@ю - про все знаю»   

Бібліотека-філія №7 для дорослих 

22 липня 

 12.00 

Weekend  у бібліотеці «Літературний дворик»    

Бібліотека-філія №11 для дорослих 

24 липня  

12.00  

Година творчості «Літні фантазії» 

Центральна бібліотека для дорослих 

24 липня  

12.00  

Літературна вікторина «Мандрівка у казку»  

Бібліотека-філія №5 для дорослих 

26 липня  

12.00  

Лялькова вистава «Вогнехвостик»  

Бібліотека-філія №3 для дітей 

27 липня  

15.00  

Перегляд літератури «Книги ювіляри -2018» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих 

28 липня  

12.00  

Літературна подорож «Шукачі книжкових скарбників» 

                               Бібліотека-філія №7 для дорослих 

30 липня 

12.00  

Година настільних ігор   «Ігроманія» 

Бібліотека-філія №11 для дорослих 

 

Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 

інформацію за тел.722756 


