
 
 

              ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 
              У ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ 

 
 
01 вересня  
10.00 Перший урок «Щоб у серці жила Батьківщина»  

Центральна бібліотека для дорослих
02 вересня  
12.00 Літературний портрет «Се любов моя так плаче гірко» (до 160-річчя від дня 
народження І.Франка)  

Бібліотека-філія № 11
05 вересня  
13.00 Майстер-клас «Щедра осінь»  

Бібліотека-філія № 11 для дорослих
07 вересня 
15.00 Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  

Палац культури міста Луцька
09 вересня 
15.00 Перегляд українських кінофільмів з нагоди Дня українського кіно  

Будинок культури мікрорайону Вересневе
09-15 вересня 
Впродовж дня Виставка малюнків «Гарне та барвисте осені намисто»  

Бібліотека-філія № 5 для дорослих
11 вересня 
10.00 Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра»  

Палац культури міста Луцька
15.00 Свято осені «Осінь чарівниця»  

Бібліотека-філія № 3 для дітей
12 вересня  
15.30 Урок права «Мої права і обов’язки»  

Бібліотека-філія № 9 для дорослих
13 вересня  
15.00 Відеоперегляд «Чарлі і шоколадна фабрика» (до 100-річчя від дня народження 
Р.Дала)  

Центральна бібліотека для дорослих
14 вересня 

16.00 Виставка малюнків «Ось і літечко пройшло» учнів Луцької художньої школи 
Клуб «Сучасник»

15.00 Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  
Палац культури міста Луцька

18 вересня 
13.00 Літературний вечір з молодими митцями «Творчість у серці»  

Клуб «Патріот Батьківщини»
16.00 Дитяча вистава «Кристал пригод»  

Палац культури міста Луцька
21 вересня  
15.00 Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  



Палац культури міста Луцька
15.00 Звичаї та традиції нашого народу «Пречиста Богородице»  

Будинок культури мікрорайону Вересневе 
18.00 Моновистава за творами Я. Стельмаха «Синій автомобіль» у виконанні 
заслуженого артиста України Михайла Фіца 

Палац культури міста Луцька
22-30 вересня 
Впродовж дня Виставка малюнків «Бібліотека ХХІ століття»  

Бібліотека-філія № 5 для дорослих
25 вересня 
10.00 Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра»  

Палац культури міста Луцька
25 вересня  
12.00 Фестиваль “Волинська княжна»  

Луцький замок
26 вересня 
15.00 Читання польської поезії та перегляд документального фільму до 
Європейського дня мов  

Будинок культури мікрорайону Вересневе
27 вересня  
14.00 День читацької мрії «Книжковий бібліофорт запрошує»  

Центральна бібліотека для дітей
28 вересня  
15.00 Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  

Палац культури міста Луцька
30 вересня 
Впродовж дня Презентація «Бібліотека. Інформація. Інновація» (з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек) 

Бібліотечні заклади міста
30 вересня-02 жовтня  
Третій Міжнародний фестиваль аматорських театрів «Мандрівний вішак»  

Майданчики міста
30 вересня 
17.00 Тематичний вечір «Ми  з вдячністю звертаємось до Вас!» з нагоди 
Міжнародного дня людей похилого віку  

Палац культури міста Луцька
30 вересня 
18.00 Акустичний  вечір з нагоди  Дня музики  

Клуб «Патріот Батьківщини»
 

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

 


