
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У СЕРПНІ 2017 РОКУ 

1 серпня 
11.00 

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

1 серпня 
12.00 

Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 
                                                       Бібліотека - філія №2 для дітей

1 серпня 
12.00 

Конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» 
                                                          Бібліотека – філія № 4 для дорослих

1 серпня 
протягом 
дня 

Бібліопікнік    «Клуб настільних ігор» 
                                                   Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

2 серпня 
13.00 

Творча  майстерня  «Дари Макош»  виготовлення ляльки  мотанки 
Клуб «Патріот Батьківщини»

3 серпня 
11.00 

Ігрова  програма  «Весела дзиґа»  
                                                        Центральна бібліотека для дітей

3  серпня 
12.00 

Літній читальний зал «Соняшна літературна країна» 
                                                                     Центральна бібліотека для дітей

3 серпня 
12.00  

Інтелектуальний дартс «Читаю – про все знаю» 
                                                Бібліотека – філія № 7 для дорослих

3 серпня 
14.00 

Майстер-клас «Паперові фантазії + гра =  радіє канікулам дітвора»          
Бібліотека – філія №11 для дорослих

3 серпня 
14.00 

Перегляд  мультиплікаційних  фільмів за мотивами українських казок 
Будинок культури  мікрорайону Вересневе

3 серпня 
15.00 

Відеоперегляд  «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 
                                                       Бібліотека - філія №2 для дітей

6  серпня 
11.00 

Бібліокафе «Прекрасне  і смачне із саду та від самої природи»    
Центральна бібліотека для дітей  

6  серпня  
12.00  

Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 
                                                      Центральна бібліотека для дітей

6  серпня 
15.00 

«Ми веселі дітлахи, казку творим залюбки!» заняття в ляльковому театрі 
«Соняшник»                                                                        

 Центральна бібліотека для дітей
8  серпня 
11.00 

Квест «Зелена карта міста» з циклу «Луцьк – маленька батьківщина» 
                                                            Центральна бібліотека для дітей

8  серпня 
12.00 

Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 
                                                              Бібліотека - філія №2 для дітей



8  серпня 
13.00 

Читальний зал під відкритим небом 
                                                          Бібліотека - філія №3 для дітей

9  серпня 
11.00 

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

9  серпня 
14.00 

Огляд періодичних видань «Цікавинки країни Журландії» 
                                             Бібліотека – філія № 5 для дорослих

10  серпня 
11.00 

Перехрестя веселих ігор і забав «Весела дзиґа» 
                                                     Центральна бібліотека для дітей

10  серпня 
12.00 

Ігротека «Запрошує бібліотека всіх на ігротеку» 
                                              Бібліотека – філія №11 для дорослих

10  серпня 
12.00 

Літній читальний зал «Соняшна літературна країна» 
                                                          Центральна бібліотека для дітей

10  серпня 
14.00 

Флешмоб та імітація з ляльками «У світі казок» 
Будинок культури  мікрорайону Вересневе

10  серпня 
15.00 

Відеоперегляд «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 
                                                          Бібліотека - філія №2 для дітей

11  серпня 
10.00 

Театралізовані читання «Для вас, малюки, найкращі казки» 
                                                    Бібліотека - філія №2 для дітей

11  серпня 
12.00 

Творча лабораторія «Незвичайне диво із звичайного паперу» 
                                                     Бібліотека – філія № 7 для дорослих

13 серпня 
12.00 

Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 
                                                      Центральна бібліотека для дітей

13 серпня 
15.00   

 «Ми веселі дітлахи, казку творим залюбки!» заняття в ляльковому 
театрі «Соняшник»                                                                                   

Центральна бібліотека для дітей

14 серпня 
12.00 

Година творчого дозвілля «Веселка з твоїх долонь» 
                                                              Бібліотека - філія №2 для дітей

15 серпня 
12.00 

Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 
                                                               Бібліотека - філія №2 для дітей

16 серпня 
12.00 

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

16 серпня 
18.00 

Майстер-клас з декорування кошиків на свято Спаса 
Клуб «Сучасник»



17 серпня 
11.00 

Ігрова програма «Весела дзиґа» 
                                                             Центральна бібліотека для дітей

17 серпня 
12.00 

Літературна плутанина «Казкове перехрестя» 
                                                Бібліотека – філія № 7 для дорослих

17 серпня 
12.00 

Літній читальний зал «Соняшна літературна країна» 
                                                        Центральна бібліотека для дітей

17 серпня 
12.00 

Літній кінозал «І оживає казка» 
                                                    Бібліотека – філія №11 для дорослих

17 серпня 
13.00 

Перегляд історичних документальних кінострічок «Таємниці древнього 
Лучеська» 

Будинок культури  мікрорайону Вересневе

17 серпня 
14.00 

Виставка малюнків «Ми – одна родина, єдина Україна»                                
Бібліотека – філія № 5 для дорослих

17 серпня 
15.00 

Відеоперегляд «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 
                                                          Бібліотека - філія №2 для дітей

20 серпня 
протягом 
дня 

Виставка Олесі Іщук «Старе місто – нове життя»  
 Клуб «Патріот Батьківщини»

20 серпня 
12.00 

Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 
                                                      Центральна бібліотека для дітей

20 серпня 
15.00 

«Ми веселі дітлахи, казку творим залюбки!» заняття в ляльковому театрі 
«Соняшник»                                                                                  

Центральна бібліотека для дітей

21 серпня 
11.00 

Майстер-клас «Я люблю Україну»                                                                    
Бібліотека – філія №10 для дорослих

21 серпня 
11.30 

Конкурс дитячого малюнка «У жовто - блакитному вимірі» 
                                              Бібліотека – філія №10 для дорослих

21 серпня 
12.00 

Розважально-ігровий майданчик «Колом сонечко іде» 
                                                           Бібліотека - філія №2 для дітей

21 серпня 
13.00 

Краєзнавча година «Маленький куточок рідного міста» 
                                                               Бібліотека - філія №3 для дітей

23 серпня 
11.00 

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



23 серпня 
11.30 

Краєзнавча вікторина «Моє місто»                                                                    
Бібліотека – філія №10 для дорослих

23 серпня 
12.00   

Літературно - мистецький вернісаж  «Хай в серці кожної дитини живе 
любов до Батьківщини»   

Центральна бібліотека для дітей

23 серпня 
14.00 

Конкурс   «Суперчитач літа 2017» 
                                                     Центральна бібліотека для дітей

23 серпня 
14.00 

Інтернет – мандри «Україна унікальна – Україна надзвичайна»  
                                                     Бібліотека – філія №5 для дорослих

24 серпня  
 

Святковий концерт «Слава Україні!»  
Клуб «Сучасник»

 
25 серпня 
12.00 

Літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо» 
                                                        Центральна бібліотека для дітей

25 серпня 
12.00 

Хвилинка – інформинка «Про дива і таємниці природи - чарівниці» 
                                                    Бібліотека – філія № 7 для дорослих

25 серпня 
13.00 

Патріотична година «Хай в серці кожної дитини живе любов до 
України» 

                                                            Бібліотека - філія №3 для дітей
 

25 серпня  
15.00 
 

 «Ми веселі дітлахи, казку творим залюбки!» заняття в ляльковому 
театрі «Соняшник»                                                                                   

Центральна бібліотека для дітей

25 серпня 
16.00 

Святковий концерт «Рідне місто моє»  
Будинок культури  мікрорайону Вересневе

31 серпня 
11.00 

Ігрова         програма       «Весела дзиґа» 
                                                    Центральна бібліотека для дітей

31 серпня Бібліопікнік «Клуб настільних ігор» 
                                                    Бібліотека – філія № 7 для дорослих 

 
 
Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти 
інформацію за тел.722756. 
 


