
 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  

У ЛИПНІ 2019 РОКУ 
02 липня 
12.00 

Аукціон літературних розваг «Влітку весело усім»                            
Бібліотека-філія №3 для дорослих

02,09,16,23 липня 
11.00 

Літня читальна зала «Книжкові мандри»  
                                            Бібліотека-філія №2 для дітей

02,09,16,23,30 липня  
впродовж дня 

Пізнавально-ігровий майданчик «Відпочивай  і книжки читай»  
                                        Бібліотека-філія №9 для дорослих

02 липня 
18.00  
 

Мистецький проект «Уміємо бешкетувати-зуміємо й талант 
показати» за участі зразкової театральної студії «Бешкетники» 

Палац культури міста Луцька
03,10,17,24,31 липня  
впродовж дня 

День розваг «Запрошує бібліотека усіх на ігротеку»  
                           Центральна бібліотека для дорослих

03,10,17,24,31 липня 
14.00 

Година настільних ігор «Ігроманія»        
                                         Бібліотека-філія №9 для дорослих 

04,11,18 липня 
впродовж дня 
 

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

Бібліотека-філія №2 для дітей
04 липня 
19.00  
 

Майстер-клас з акторської майстерності польського режисера 
Іоланти Ющкевич за участі учасників народного театру-студії 
«Гармидер» 

Культурно-мистецький центр «Красне»
05,12,19,26 липня 
12.00 

Година настільних, інтелектуальних ігор «Грай, мислення 
розвивай!»                                                                        

Бібліотека-філія №10 для дорослих
06,13,20,27 липня 
впродовж дня 

Бібліокінозал «Казка двері відчиняє»                                                   
Бібліотека-філія №7 для дорослих

07,14,21,28 липня 
впродовж дня 

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

07,21 липня 
12.00 

Недільний кінозал «Мультоманія»                                                        
Бібліотека-філія №2 для дітей

07 липня 
17.00  

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

09 липня 
12.00 

Майстер-клас  плетіння з газет «Паперові фантазії»                           
Бібліотека-філія №5 для дорослих

09 липня 
15.00 

Майстер-клас з хореографії  «Крок за кроком»   
Культурно-мистецький центр «Красне»  

10 липня 
11.00 

Фестиваль настільних ігор «Ігроманія»   
                                        Бібліотека-філія №5 для дорослих 

10,17 липня 
12.00 

Майстер-класи з виготовлення сувенірів «Дарунок своїми 
руками»     
                                      Бібліотека-філія №10 для дорослих 

10 липня 
14.00 

Лялькові вистави  за мотивами українських народних казок  
                                     Бібліотека-філія №3 для дорослих

11 липня  
16.00   

Майстер-клас «Круп’яні забави»        
Бібліотека-філія №3 для дітей  



12 липня 
13.00 

Флешмоб «Читаємо казки вголос» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

14 липня 
17.00  

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

15 липня 
11.00   

Майстер-клас  «Зроби іграшку із сіна»  
Культурно-мистецький центр «Красне»

17 липня 
12.00  

Конкурс малюнків «Веселе ательє художника»                                   
Бібліотека-філія №4 для дорослих

17 липня 
12.00  

Літній читальний зал під парасолькою  «Літературний дворик»    
                                       Бібліотека-філія №11 для дорослих

18 липня 
12.00   

Творча майстерня  «Народні ігри, співи та забави»  
Культурно-мистецький центр «Красне»

21 липня 
17.00  

Танцювальний батл та показові виступи школи брейк-дансу 
«Айрон-сіті» 

Театральний майдан
22 липня 
12.00  

Година настільних ігор «Весела гра – це радість, творчість, 
пізнання»     

                                       Бібліотека-філія №11 для дорослих
24 липня 
12.00  

Майстер-клас з плетіння коси «Дівоча краса – довга коса»  
Культурно-мистецький центр «Красне»

24 липня 
14.00  

Літературна виставка-знайомство «З новою книгою у ритмі літа»   
Бібліотека-філія №3 для дітей

25 липня 
впродовж дня 

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

26 липня 
13.00   

Конкурс малюнків на асфальті «Хай завжди буде сонце» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

28 липня 
15.00  
 

Відеоверсія вистави «Гріх і слава князя Володимира»  
Володимир-Волинського народного театру  

Теремнівський будинок культури
28 липня 
17.00  

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

30 липня 
12.00  

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

30 липня   
12.00   

Майстер-клас  «Від мрії – до дії»  
Культурно-мистецький центр «Красне»

 
У переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти інформацію за тел.722756 

 


