
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ У СЕРПНІ 2018 РОКУ 
 

01 серпня  
12.00  

Заходи до Дня пам’яті Лесі Українки 
Театральний майдан 

01 серпня  
12.00  

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

01 серпня  
14.00  
 

Інформаційний диліжанс за сторінками журналів «Куля», 
«Жасмін», «Яблунько» 
Центральна бібліотека для дітей 

01,08,15,22 серпня 
протягом дня  

Територія корисного та безпечного відпочинку «Під вітрилами 
мрій: грай, читай, співай, радій»           
Центральна бібліотека для дорослих 

01 серпня  
протягом дня  
 

Виставка-вшанування «Співачка досвітніх вогнів» (до 105-
річчя від дня народження Лесі Українки) 
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

02,09,16,23,30 серпня  
11.00 

Ігрова година «Ігроманія» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих 

02,09,16,23,30 серпня  
15.00  

Літній читальний зал «Книжкові мандри»  
Бібліотека-філія №2 для дітей 

02 серпня  
15.00  

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

03 серпня  
протягом дня  

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

04 серпня  
12.00  

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

05 серпня  
12.00  

Weekend  у бібліотеці «Літературний дворик» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих 

01 серпня  
12.00  

Заходи до Дня пам’яті Лесі Українки 
Театральний майдан 

01 серпня  
12.00  

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

01 серпня  
14.00  
 

Інформаційний диліжанс за сторінками журналів «Куля», 
«Жасмін», «Яблунько» 
Центральна бібліотека для дітей 

01,08,15,22 серпня 
протягом дня  

Територія корисного та безпечного відпочинку «Під вітрилами 
мрій: грай, читай, співай, радій»           
Центральна бібліотека для дорослих 

01 серпня  
протягом дня  
 

Виставка-вшанування «Співачка досвітніх вогнів» (до 105-
річчя від дня народження Лесі Українки) 
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

02,09,16,23,30 серпня  
11.00  

Ігрова година «Ігроманія» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих 

02,09,16,23,30 серпня 15.00 Літній читальний зал «Книжкові мандри» Бібліотека-
філія №2 для дітей 

02 серпня  
15.00 

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



03 серпня  
протягом дня  

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

04 серпня  
12.00  

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

05 серпня  
12.00  

Weekend  у бібліотеці «Літературний дворик» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих 

05, 19 серпня  
12.00  

Цикл недільних читань «Книжечка на килимі» 
Центральна бібліотека для дітей 

05,12,19,26 серпня  
13.00  

Бібліокінозал «Кіномайданчик» 
Центральна бібліотека для дорослих 

07 серпня  
12.00  

Майстер-клас «Пальчикові фарби – це неймовірно цікаво» 
Центральна бібліотека для дорослих 

07 серпня  
12.00  

Каскад літературних задоволень «Книга, яку читає твій друг»   
Бібліотека-філія №4 для дорослих 

08 серпня  
11.00  

Кінозал у бібліотеці «Книга + фільм = радість усім»   
Бібліотека-філія №10 для дорослих 

09-12 серпня 
 

Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» 
Театральний майдан 

09 серпня  
19.00  
 

Концерт танцювального колективу «Боян» з міста Саскатун 
Канада, в рамках всеукраїнського туру «Коріння» 
Палац культури міста Луцька 

09 серпня  
19.00  
 

Концерт танцювального колективу «Боян» з міста Саскатун 
Канада, в рамках всеукраїнського туру «Коріння» 
Палац культури міста Луцька 

10 серпня 
 15.00  
 

Концерт духового оркестру, в рамках міжнародного 
фестивалю «Берегиня» 
Театральний майдан 

11,25 серпня  
протягом дня  

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

14 серпня  
14.00  

Пізнавальний квест «Хто в річці живе?» 
Центральна бібліотека для дітей 

15 серпня  
12.00  

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

16 серпня  
11.00  

Свято малюнка «Малюємо  літо» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих 

19 серпня  
12.00  

Патріотична година «День народження держави»    
Бібліотека-філія №4 для дорослих 

20 серпня 
протягом дня  

Перегляд літератури «Шануймо наші символи» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих 

20-27 серпня 
протягом дня  

Виставка-пам'ять «Трагічні сторінки Іловайська»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

21 серпня  
11.00  

Патріотичний майстер-клас «Символи  України»   
Бібліотека-філія №10 для дорослих 

21 серпня  
12.00 

Патріотична бесіда «Символи України: Герб. Прапор. Гімн» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих 



21-25 серпня 
протягом дня  
 

Презентація історико-документальної виставки 
«Незалежність. Сила. Воля.» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

19 серпня  
12.00  

Патріотична година «День народження держави»    
Бібліотека-філія №4 для дорослих 

20 серпня 
протягом дня  

Перегляд літератури «Шануймо наші символи» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих 

20-27 серпня 
протягом дня  

Виставка-пам'ять «Трагічні сторінки Іловайська»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

21 серпня  
11.00  

Патріотичний майстер-клас «Символи  України»   
Бібліотека-філія №10 для дорослих 

21 серпня  
12.00 

Патріотична бесіда «Символи України: Герб. Прапор. Гімн» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих 

21-25 серпня 
протягом дня  
 

Презентація історико-документальної виставки 
«Незалежність. Сила. Воля.» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

22 серпня  
11.00  

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

22 серпня 
12.00  

Година державності «Моя земля – Незалежна Україна» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих 

22 серпня  
17.00  
 

Святкова хода учасників XV Міжнародного фестивалю 
«Поліське літо з фольклором» 
вул. Лесі Українки – вул. Братковського –Замкова площа 

22 серпня 
18.00  
 

Урочисте відкриття XV Міжнародного фестивалю «Поліське 
літо з фольклором» 
Луцький замок 

23 серпня  
12.00  

Конкурс малюнків на асфальті «Мій край – частинка України» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих 

23 серпня  
16.00  
 

«Танцюємо разом» - майстер клас з вивчення національних 
танців Індії, Туреччини, Італії, України 
Театральний майдан 

23 серпня  
18.00  
 

Концерт мистецьких колективів з Індії, Туреччини, 
Італії,України 
Театральний майдан 

24 серпня  
16.00  
 

«Танцюємо разом» - майстер клас з вивчення національних 
танців Мексики, Єгипту, Литви, України 
Театральний майдан 

24 серпня  
18.00  
 

Концерт зарубіжних колективів з Мексики, Єгипту, Литви, 
України 
Театральний майдан 

25 серпня  
16.00  
 

«Фестивальна мозаїка»  за участю зарубіжних та українських 
колективів 
Театральний майдан 

25 серпня  
18.00  
 

Святкова хода учасників XV Міжнародного фестивалю 
«Поліське літо з фольклором» 
Театральний майдан – вул. Винниченка –  
пр. Василя Мойсея – стадіон «Авангард» 



25 серпня  
19.00  
 

Урочисте закриття XV Міжнародного фестивалю «Поліське 
літо з фольклором» 
Стадіон «Авангард» 

31 серпня 
протягом дня  
 

Літературний портрет «Від історичного слова до української 
державності» (до 135 –річчя від дня народження О.Назарука) 
Центральна бібліотека для дорослих 

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


