
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

У СЕРПНІ 2016 РОКУ 

 

01-05 серпня, Впродовж дня  

Книжкова виставка» Зламана доля і нескорена воля» (до дня пам’яті Лесі Українки) 

(бібліотека –філія № 9) 

 

02 серпня, 12.00  

Розвивально-ігровий майданчик «Котилася торба»  

(бібліотека-філія № 2) 

 02 серпня, 11.00  

Хвилинка-цікавинка «Календар дивовижних дат»  

(Бібліотека-філія №4) 

03 серпня, 12.00  

Літній бібліокінозал» Мульти-пульти у бібліотеці» 

 (центральна  бібліотека для дорослих) 

03 серпня, 12.00   

Виставка малюнків «Ми – одна родина – єдина Україна»  

( бібліотека-філія № 5) 

03 серпня, 12.00   

Ігротека "Від школи відпочити всім пора, в бібліотеці на вас вже чекає гра"  

(бібліотека-філія № 11) 

03 серпня, Впродовж дня  

Фотоконкурс «Я + книга =в відпочинок»  

(бібліотека-філія №4) 

04 серпня, 15.00  

Фестиваль настільних ігор «Розумні, спритні, завзяті грайлики-читайлики»  

(центральна бібліотека для дітей) 

04 серпня, 12.00  

Година веселощів  «Сьогодні для суму в нас місця не буде» 

 (бібліотека-філія №5 ) 

 04 серпня, 15.00  

Літня читальна зала» Книжкові мандри» 

 (бібліотека-філія № 2) 

 05 серпня, 11.00  

Вікторина «Академія юних пішоходів» до Міжнародного дня світлофора  

(центральна міська бібліотека для дорослих) 

05 серпня, 12.00  

Інформаційне сафарі  «Наше місто славне, велике» 

 (бібліотека-філія № 7 ) 

05 серпня, 13.00  

«Мульт–парад» перегляд українських мультиплікаційних фільмів  

Будинок культури мікрорайону Вересневе               

07 серпня, 12.00  

Ігротека  «Літа забагато не буває»  

(міська бібліотека для дорослих) 



 

07 серпня, 15.00  

Дитячий мультзал «Уроки тітоньки Сови»  

(центральна бібліотека для дітей) 

 09 серпня, 12.00  

Літературний круїз «Зі сторінок - на екран»  

(центральна бібліотека для дорослих) 

09 серпня, 15.00  

Розвивально - ігровий майданчик «Котилася торба» 

 (бібліотека - філія № 2) 

10 серпня, 12.00  

Літній бібліокінозал «Мульти-пульти у бібліотеці» 

 (центральна бібліотека для дорослих) 

10 серпня, 12.00  

Година творчості "Азбука орігамі"  

(бібліотека-філія №11) 

10 серпня, 12.00  

Свято талантів серед читачів бібліотеки «Я  - україночка» 

 (бібліотека-філія № 10) 

11 серпня, 15.00  

День настільних ігор «Розумні, спритні, завзяті грайлики-читайлики»  

(бібліотека-філія № 11) 

 11 серпня, 15.00-17.00  

Літня читальна зала» Книжкові мандри»  

(бібліотека-філія № 2) 

12 серпня, Впродовж дня  

Літературна виставка» Галина Малик - казкарка української малечі» до дня 

народження Г. Малик  

(центральна бібліотека для дорослих) 

12 серпня, 15.00 Літній читальний зал «Бібліотека open-air» 

 (центральна дитяча бібліотека) 

09 – 14 серпня, Впродовж дня  

Народознавча виставка  «Медовий спас прийшов до нас» 

 (бібліотека-філія № 7) 

11 серпня, 11.00  

Година творчого дозвілля  «Моє цікаве хоббі»  

(бібліотека-філія № 5) 

12 серпня, 12.00  

Перегляд літератури  «Щоб всі діти більше знали є газети і  журнали»  

(бібліотека-філія  № 7 ) 

14 серпня, 12.00  

Ігротека  «Літа забагато не буває»  

(міська бібліотека для дорослих) 

14 серпня, 15.00  

Дитячий мультзал «Уроки тітоньки Сови»  

(центральна дитяча бібліотека) 



 

 

15 серпня, впродовж дня  

Літературна виставка» Майстер історичного роману» до дня народження В. Скотта  

(центральна бібліотека для дорослих)  

 15 серпня, 11.00  

Бізнес - урок  «Вчимося вирішувати дорослі проблеми, або азбука грошей»  

(центральна міська бібліотека) 

 15 серпня, 12.00  

Казкова година  «На іменини до Баби Яги»  

(бібліотека-філія № 5) 

16 серпня, 12.00  

Розвивально-ігровий майданчик  «Котилася торба» 

 (бібліотека-філія № 2) 

16 серпня, 13.00  

Перегляд історичних кінострічок «Таємниці древнього Лучеська»  

(Будинок культури мікрорайону Вересневе)               

16 - 31 серпня, впродовж дня  

Бібліо-мікс «Обираючи професію, обираєш  майбутнє» 

 (бібліотека-філія № 7) 

17 серпня, 09.00  

Майстер клас з декорування кошиків  

(Клуб «Сучасник») 

17 серпня, 12.00  

Майстер-клас «Веселка з твоїх долонь»  

(бібліотека-філія № 2) 

 17 серпня, 12.00  

Літній бібліокінозал « Мульти-пульти у бібліотеці»  

(міська бібліотека для дорослих) 

17 серпня, 12.00  

Літературно-ігрова година "Через "класики" - до класиків" 

 (бібліотека-філія № 11) 

17 серпня, 12.00  

Краєзнавча вікторина « Моє місто»  

(бібліотека-філія № 10) 

18 серпня, 11.00   

Відео-мандрівка «Одну Батьківщину я маю – її  Україною звуть»  

(бібліотека-філія № 5)  

 18 серпня, 15.00-17.00  

Літня  читальна  зала   «Книжкові мандри»  

(бібліотека-філія № 2) 

18 серпня, 12.00   

Патріотичний  майстер-клас  «З любов’ю до України» 

 (бібліотека-філія № 10) 

 

 



18 серпня, 15.00 День настільних ігор «Розумні, спритні, завзяті  грайлики - 

читайлики»  

(центральна дитяча бібліотека) 
 

18 серпня, 12.00   

Відео – мандрівка  «Одну Батьківщину я маю  - її Україною звуть»  

(центральна дитяча бібліотека) 

19 – 25 серпня, Впродовж дня Виставка малюнків « Наше місто очима дітей»  

( центральна бібліотека для дітей) 

19 – 25 серпня  

Виставка-вшанування « Клейноди вільної держави» 

 (бібліотека-філія № 7) 

19 серпня, 10.00  

Голосні театралізовані читання» Відчиняє двері казка»            

( бібліотека-філія № 2) 

19 серпня, 12.00  

Конкурс дитячого малюнка «Україна майбутнього»  

(Палац культури міста Луцька) 

19 серпня, 14.00  

Краєзнавча година  «Вулицями рідного міста»  

(бібліотека-філія № 3 для дітей) 

19 серпня, 12.00  

Літературний слем « На всі ваші що? де? коли? розумні книги відповідь дадуть 

завжди»  

(бібліотека-філія № 7) 

19 серпня, 15.00  

Літній читальний зал «Бібліотека open-air»  

(центральна дитяча бібліотека) 

19 серпня, 11.00  

Інформаційний лекторій « Найкраща країна моя Україна» 

 (бібліотека-філія №7) 

19 серпня, 12.00 

Відкриття виставки майстра народного мистецтва з м.Дніпро Ольги Родкіної 

(іграшкарство, вишивка)  

(арт-галерея «Луцьк») 

 19 серпня, 14.00  

Краєзнавча година « Вулицями рідного міста»  

(бібліотека-філія № 3 для дітей) 

20 серпня, 16.00 

 Творчі презентації «Свято на околиці» з нагоди 931-ої річниці міста Луцька:   

 (40-й квартал, будинок культури мікрорайону Вересневе,Теремнівський будинок 

культури,  

майданчик біля бібліотеки-філії №7,  

майданчик перед Палацом урочистих подій) 

 

 



20 серпня, 11.00  

Краєзнавча вікторина  «Мій рідний край до  тебе  серцем  лину»   

(бібліотека-філія № 7) 

20 серпня, 12.00  

Фестиваль дзвонового мистецтва «Благовіст Волині» 

 (Луцький замок) 

 

20 серпня, 17.00  

Мистецьке дійство  «Слався, мій Луцьку, в віках» 

 (Театральний майдан) 

20 серпня, 20.00  

Кіно просто неба «Cinema-Луцьк»  

(вул.Драгоманова,23) 

20, 21, 24 серпня  

Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, творчі 

презентації в рамках проекту «Мистецька вулиця»  

(вул. Лесі Українки); 

Книжковий ярмарок  

(Театральний майдан) 

20 – 24 серпня  

Виставка-перегляд  «Україна - моя держава»  

(бібліотека-філія № 6) 

20 – 25 серпня  

Книжкова виставка «Є на світі моя країна, де  червона цвіте калина»  

(бібліотека-філія № 10) 

21-24 серпня  

XIV Міжнародний  фестиваль «Поліське літо з фольклором» (за окремою програмою) 

21 серпня, 12.00 

Ігротека  «Літа забагато не буває»  

(міська бібліотека для дорослих) 

21 серпня, 15.00  

Дитячий мультзал «Уроки тітоньки Сови»  

(центральна міська бібліотека) 

21 серпня, 12.00  

Виставка літератури «Наше місто славне і велике» 

 (бібліотека-філія  № 7) 

 21 серпня, 12.00  

До Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України перегляд літератури «Наш 

стяг у золоті й блакиті» 

 (бібліотека-філія № 9) 

22 серпня, 12.00  

Нагородження найактивніших читачів «Супер читач літа 2016»  

(центральна бібліотека для дітей) 

 22 серпня, 11.00  

Літературна гра «Впізнай героя»  

(центральна міська бібліотека для дорослих) 



22 - 25 серпня, Впродовж дня  

Книжкова виставка «Незалежна Україна - обличчя нової епохи»   

(бібліотека-філія№4) 

22 серпня, 12.00  

Інтернет-мандри «Україна – унікальна, Україна – надзвичайна!»  

(центральна бібліотека для дорослих) 

 

22 серпня, 14.00  

Хвилинка-інформинка «Вічному Каменяреві – 160» 

 (бібліотека-філія № 5) 

22 серпня, 12.00  

Інтернет-мандри «Україна – унікальна,  Україна  –  надзвичайна!»  

(центральна дитяча бібліотека) 

22 серпня, 12.00   

Краєзнавчий калейдоскоп "Рідне місто моє" (До Дня міста) 

 (бібліотека-філія № 11) 

22 - 25 серпня  

Виставка літератури « Живи моя державо, Україно» 

 (центральна бібліотека для дорослих) 

22 серпня, 12.00  

Визначення переможців учасників фото – салону «Бібліотечна фотосушка» «Ти де? Я 

в бібліотеці»  

(центральна бібліотека для дітей) 

23 серпня, 11.00  

Відео-турне» Це моя Україна»  

(центральна міська бібліотека для дорослих) 

23 серпня, 12.00  

Огляд літератури « Краса і велич символів державних» 

 (центральна бібліотека для дорослих) 

23 - 28 серпня, впродовж дня  

Літературна виставка« Апостол духу і правди» (До 160-річчя від дня народження 

І.Франка)  

(бібліотека-філія № 7) 

23 серпня, 11.00  

Літературно-мистецьке свято «Звешся величаво – Україною, земле зачарована моя» 

(центральна дитяча бібліотека) 

23 серпня, 11.30  

Конкурс малюнку на асфальті «Моє ім’я Україна і сонечка тепло»  

(центральна дитяча бібліотека) 

23 серпня, 11.00  

Флеш – моб до Дня Прапора «Прапор свій оберігаєм. Він- святиня»  

(центральна дитяча бібліотека) 

23 серпня, 12.30  

Мистецька акція «Зроби своїми руками дарунки Україні» 

 (центральна дитяча бібліотека) 

 



23 серпня, 13.00  

Інформаційна дегустація новинок «У журнальному кафе» 

 (центральна дитяча бібліотека) 

 

23 серпня, 12.00  

Книжковий вернісаж «Шляхом незалежності,  шляхом  розбудови»  

(бібліотека-філія № 3 для дітей) 

23 серпня, 15.00  

Творча майстерня «Квітуча Україна» з нагоди 25-ої річниці Незалежності України  

(Клуб «Патріот Батьківщини») 

 

24 серпня, 1415  

Мистецька акція «Кобзарське віче»  

(Театральний майдан) 

24 серпня, 12.00  

Громадська акція «Українська вишиванка»  

(Театральний майдан) 

24 серпня, 12.00  

Фестиваль «Мистецький простір у Луцькому замку»  

(Луцький замок) 

24 серпня, 16.00  

Святковий концерт  «Моя земля – це Незалежна Україна» з нагоди 25-ої річниці 

Незалежності України  

(Будинок культури мікрорайону Вересневе)    

24 серпня, 17.00  

Літературно-музична програма  «Тобі Україно, пісні солов’їні» з нагоди 25-ої річниці 

Незалежності України 

 (Теремнівський будинок культури)       

25 серпня, 11.00  

Історична година «Корінням стародавнє - серцем молоде» 

 (центральна бібліотека для дорослих) 

25 - 28 серпня 

 Книжкова виставка «Співець свободи і братерства» ( до 160-річчя І.Франка)  

(бібліотека-філія № 10) 

26 - 27 серпня  

Міжнародний фестиваль «ArtJazz Cooperation» 

 27 серпня, 11.00  

Краєзнавчий день» Заповідними стежками Волині» 

 (бібліотека-філія№4) 

27 серпня, 18.00  

Танцювальний перформанс «Химера» 

 (Палац культури міста Луцька) 

28 серпня, 12.00  

Ігротека  «Літа забагато не буває»  

(міська бібліотека для дорослих) 

  



 

30 серпня, 11.00  

Інформаційна година» Цікавинки з поштової скриньки» 

  (центральна бібліотека для дорослих) 

 

30 серпня, 11.00  

Літературний вернісаж « Поет, що йшов попереду життя» (160 років від дня 

народження І, Франка)  

(бібліотека-філія№4) 

30 серпня, 12.00  

Розвивально-ігровий майданчик  «Котилася торба» 

 (бібліотека-філія № 2) 

31 серпня, 15.00  

Бібліомайданчик "Літо + книга + гра -радіє літу дітвора" 

 (центральна дитяча бібліотека) 

31 серпня, 12.00  

Літній бібліокінозал» Мульти-пульти у бібліотеці»  

(міська бібліотека для дорослих) 

 

Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 

інформацію за тел.722756. 

 


