
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У СЕРПНІ 2019 РОКУ 

 

Заходи з нагоди 200 річчя від дня народження  
Пантелеймона Куліша 

Виставка портрет «Багатогранність таланту Пантелеймона Куліша» 
Центральна бібліотека для дорослих

Тематична поличка «Славний діяч українського письменства»   
Бібліотека-філія № 4 для дорослих

Перегляд літератури «Велич особистості Пантелеймона Куліша»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

Книжкова панорама «Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, 
мислитель» 

Бібліотека-філія №6 для дорослих
Літературний портрет «Буде дух його із віку в вік сіяти…»  

Бібліотека-філія №7 для дорослих

01-09 серпня,  
впродовж дня 
 

Книжкова виставка «Багатогранний письменницький скарб 
Пантелеймона  Куліша» 

    Бібліотека-філія № 11 для дорослих
7 серпня 
18.00 

Літературно-мистецька гутірка «Пантелеймон Куліш та Луцьк» 
Площа Ринок

Заходи до вшанування пам’яті  Лесі Українки 

Книжкова виставка «Вона в віки майбутні йти повинна» 
 Бібліотека-філія №9 для дорослих

Книжкова виставка «Високе світло імені та слова»           
                                                 Центральна бібліотека для дорослих

Книжкова виставка «Довго щирими словами до людей промовлятиму я»   
Бібліотека-філія №4 для дорослих  

Книжкова виставка «Горить зоря її поезії над краєм» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

Книжкова виставка «Плинуть століття над Лесиним краєм» 
 Бібліотека-філія №10 для дорослих

1 - 30 серпня  
впродовж дня 

Книжкова виставка «Хотіла б я піснею стати!» 
 Бібліотека-філія №6 для дорослих

1 серпня 
14.00 

Лялькова  вистава  «Біда навчить»  за твором Лесі Українки                         
Бібліотека-філія №3 для дорослих

3 серпня 
18.00 

18.00 Прем’єра вистави С. Віткевича «Мати» за участю народного 
театру-студії «Гармидер» 

Культурно-мистецький центр «Красне»
4 серпня 
18.00  
 

Вистава С.Віткевича «Мати» за участю народного театру-студії 
«Гармидер»; 

Культурно-мистецький центр «Красне
5 серпня 
12.00 

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

7 серпня 
11.00 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки 
Культурно-мистецький центр «Красне»

7 серпня 
11.00   

Бібліомандрівка «Книги читаємо – розумне черпаємо»                                  
Бібліотека-філія №7 для дорослих



8 серпня 
11.00  

Година творчого дозвілля «Дива і таємниці природи-чарівниці»                  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

12 серпня 
12.00  

Клуб віртуальних мандрівників «Трієра»                                                         
Бібліотека-філія №11 для дорослих

13 серпня 
11.00    

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

14 серпня 
12.00 

Мистецька  майстерня з плетіння вінків «Український вінок: символи та 
значення»  

Культурно-мистецький центр «Красне»  
14 серпня 
14.30 

Дитяче караоке «Співаймо разом!» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

17 серпня 
11.00  

Літературна подорож «Веселі пригоди у країні Читання»   
Бібліотека-філія №7 для дорослих  

19 серпня 
10.00 

Майстер-клас з акторської майстерності «Театральна гра» зразкової 
аматорської дитячої театральної студії «Бешкетники»  

Палац культури міста Луцька
19 серпня  
12.00 

Відкриття авторської малярської виставки Олени Звягінцевої  
Арт-галерея «Луцьк»

20-25 серпня І Міжнародний скульптурний фестиваль  
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

20 серпня 
11.00    

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

21 серпня 
11.00  

Літературний ярмарок «Грай – читай – розгадуй!»                                          
Бібліотека-філія №7 для дорослих

22 серпня 
10.00 

ІІІ  Міжнародна літня Сеньйоріада «Життя – це рух» в рамках ІІІ 
Міжнародного фестивалю літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради 
здоров’я» 

Стадіон «Спортивне ядро», вул. Ярощука, 30
22 серпня 
12.00 

Відеопрезентація «Україна – територія гідності та свободи» 
Бібліотека-філія №4 для дорослих

22 серпня 
12.00 

Перегляд літератури «Єдина і нероздільна» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

22 серпня 
13.00 

Майстер-клас з виготовлення українських прикрас 
«Модно бути українцем» 

Центральна бібліотека для дорослих
22 серпня 
15.00 

Патріотичний діалог «Символи нашої держави» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

22-23 серпня, 
впродовж дня 

Літературна інсталяція «На сторінках української історії»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

Виставка – огляд літературних видань «Єдині духом України» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

22 - 25 серпня, 
впродовж дня 
 Книжкова виставка «Незалежна і свята» 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
23 серпня 
впродовж дня 

 Огляд літератури «Кольори мого роду» 
Центральна бібліотека для дорослих

23 серпня 
09.00 

ІІІ Арт-фестиваль «INSPIRA» в рамках ІІІ Міжнародного фестивалю 
літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я» 

СІТІ парк, пр. Волі, 49



23 серпня 
11.00 

Інформаційний лекторій «Україна в твоєму серці»  
Бібліотека-філія №7 для дорослих

23 серпня 
11.00 

Інформаційний лекторій «Україна в твоєму серці»  
Бібліотека-філія №7 для дорослих

23 серпня 
12.00 

Перегляд документального фільму «Незалежність    України. Шляхами 
історії»               

   Бібліотека-філія №6 для дорослих
23 серпня 
12.00 

Конкурс творчих робіт «Моя українська мрія» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

23 серпня 
15.00 

Конкурс-гра «Моя країна – Україна»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

23 серпня 
15.00 

Історична година «Україна в тисячоліттях і віках» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

24 серпня 
12.00 

Флешмоб «Україна – це моя земля» 
Культурно-мистецький центр «Красне»

24 серпня 
12.00 

Музичний подіум «Патріотичні ноти» 
Теремнівський будинок культури

24 серпня 
16.00 

Музично-літературна програма «Будеш жити в віках, Україно!   
           Будинок культури мікрорайону Вересневе 

24 серпня 
17.00 

Концерт «Ми діти твої, Україно!» 
Майдан перед клубом «Сучасник»

24 серпня Театральний майдан 
12.00 Мистецький телепроєкт «Я люблю Україну» спільно з ТРК «Аверс» за 

участі мистецьких колективів  та окремих виконавців міста Луцька 

12.30 Мистецька акція «Кобзарське віче»: концерт Національної заслуженої 
капели бандуристів України імені Георгія Майбороди 

13.30 «Україна – це ми» - концерт Палацу учнівської молоді та закладів 
загальної середньої освіти міста Луцька 

15.00 «Україна – єдина!» -  концерт творчих колективів Палацу культури та 
музичних шкіл міста Луцька 

17.30 «Коли мовчать гармати…» - концерт учасників АТО 
18.30 «Співаємо українською» караоке українських пісень 
19.00 «Вільний птах» концерт Сергія Скулинця 
19.30 «Я в Україні живу!» - концерт за участю творчих колективів СНУ імені 

Лесі Українки 
20.30 «З  Україною в серці» - концерт Державного академічного   Волинського 

народного хору 
Впродовж дня Галерея просто неба. Виставка творчих робіт учасників дитячих 

мистецьких  студій міста «Я люблю Україну» 
24 серпня вулиця Лесі    Українки 

Впродовж дня Ярмарок народних ремесел 
12.00 «Літературний подіум» 

 (біля книгарні «Є»)
24 серпня Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки 
12.00   
 

«Козацьке таборування» – показові бої, козацькі ігри та розваги, 
виставка зброї, тематична фотозона, куліш та ін. 

16.00 Мистецький проєкт «Грає духовий оркестр».  



25 серпня 
12.00  

Бібліотечний вікенд «Дітям тут цікаво й любо»      
Бібліотека-філія №2 для дітей

27 серпня 
11.00    

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

29 серпня  
впродовж дня 

Бібліоігроманія «Світ настільних ігор»                                                            
Центральна бібліотека для дорослих

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


