
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ 

 
 01 вересня 
12.00 

Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» 
                                         Бібліотека-філія №9 для дорослих 

02 вересня 
10.30 

Лекція «З’їзд монархів в Луцьку»  
                                     Бібліотека-філія №6 для дорослих 

02 вересня 
12.00 

Екскурсія «Знайомство з бібліотекою»  
                                               Бібліотека-філія №3 для дітей

02 вересня 
16.30 

Виставка малюнків учнів Луцької художньої школи «Знову 
дзвоник веселий гуляє» 
                                                                    Клуб «Сучасник» 

02 вересня 
19.00 

Трансформаційний тренінг «Прорив для успіху» 
                                               Палац культури міста Луцька 

02 вересня, 
впродовж дня 

День першокурсника «Запрошуємо у світ книги»           
                                      Бібліотека-філія №11 для дорослих 
Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над 
Лесиним краєм» 

                                 Бібліотека-філія №10 для дорослих
Виставка малюнків «Наше місто очима дітей»  

                                    Центральна бібліотека для дорослих

02-15 вересня, 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Україна славетна: з’їзд Європейських 
монархів у Луцьку. 1429-2019»  

                              Бібліотека-філія №3 для дорослих
04-09 вересня, 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Волинь моя – мій рідний край»                       
Бібліотека-філія №4 для дорослих

05-11 вересня,  
впродовж дня 
 

Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» 
                                  Центральна бібліотека для дорослих 

05 вересня 
12.00  

Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» 
Бібліотека-філія №4 для дорослих

05 вересня 
12.00 

Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих 

05 вересня 
16.00 
 

Мистецький проєкт «Лучеськ Великий»: 
- виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка 
«1429. З’їзд європейських монархів» 
- презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля» 
                                                                      Художній музей 

06 вересня 
10.00 

 

Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на 
тлі епох»  
                                                                      Художній музей 

06 вересня 
10.30  

Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького 
фестивалю «Лісова пісня» 

Театральний майдан
06 вересня 
11.00 

Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу 
«Луцьк – маленька Батьківщина»  
                                            Центральна бібліотека для дітей 



06 вересня 
12.00 

Літературна зустріч з відомими письменниками з усіх куточків 
України в рамках фестивалю «Лісова пісня» 
                                       Бібліотека-філія №10 для дорослих 

06 вересня 
16.00 

Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» 
                                                Бібліотека-філія №3 для дітей 

06 вересня, 
впродовж дня 

Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром 
                                        Бібліотека-філія №3 для дорослих 
09.00 Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 
року на тлі епох»  

Художній музей
10.00 Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» 
                                                           Театральний майдан 
10.00 Мистецький проект «Територія творчості» 

Театральний майдан
11.00 Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» 

Бібліотека-філія №7 для дорослих
11.00 Презентація святкової фотозони «З любов’ю до рідного 
міста» 
                                Культурно-мистецький центр «Красне» 
12.00 Мистецький проект «Лабіринт бажань» 
Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки 
12.00 Святковий концерт «Вклоняюсь піснею тобі, мій древній 
Лучеськ»  
                               Культурно-мистецький центр «Красне» 
15.00 Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами 
овіяний» 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
16.00 Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» 
                                         Бібліотека-філія №3 для дорослих 
16.00 Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя»  

Клуб «Сучасник»

07 вересня 

21.00 Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у 
Луцьку» 

Луцький замок
Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого»  

Вулиця Лесі Українки
07-08 вересня, 
впродовж дня 

Ярмарок народних ремесел  
Театральний майдан

Літературна відео-вікторина «Історія Лучеська» 
                                      Бібліотека-філія №11 для дорослих 

08 вересня 
12.00 
08 вересня 
14.00 

Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку 
Театральний майдан

10 вересня 
16.30 

Презентація школи брейк-дансу «Айрон сіті» 
                                                                    Клуб «Сучасник» 

10 вересня 
19.00 

Студентська «Ліга сміху Волині» третій тур чемпіонату з 
гумору 
                                                 Палац культури міста Луцька 



12 вересня 
15.00 
 

Презентація фільму «Казка про гроші», зустріч з автором 
фільму Олесею Моргунець та продюсером Оленою Бородець з 
нагоди Дня українського кіно 

Палац культури міста Луцька
12 вересня 
18.00 
 

Презентація фільму «Рубіж. Грубешівська операція», зустріч з 
автором фільму Олесею  Моргунець та продюсером Оленою 
Бородець з нагоди Дня українського кіно 

Палац культури міста Луцька
13 вересня 
16.00 

Патріотичний вечір членів ліги письменників України імені 
П.Чубинського «Єдині духом України» 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
15 вересня 
14.00 
 

Зустріч з творчими театральними колективами  в рамках 
фестивалю «Мандрівний вішак» 
                                           Центральна бібліотека для дітей 

17 вересня, 
впродовж дня 

Краєзнавчий день «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще 
місто на землі» 
                                        Бібліотека-філія №9 для дорослих 

20 вересня 
15.00 

Звичаї та традиції нашого народу «Пречиста Богородице» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

20 вересня 
18.00 

Святковий концерт духовної музики академічного камерного 
оркестру «Кантабіле» з нагоди Дня фармацевтичного 
працівника України 
                                                Палац культури міста Луцька 

22 вересня 
12.00 

Майстер-клас для дітей по  виготовленню виробів з органічних 
матеріалів «Нині осінь нас чарує, різні барви нам дарує» 

Культурно-мистецький центр «Красне»
25 вересня 
14.00 

Творча майстерня «Закладка книжкова – полиця чудова»  
 

Центральна бібліотека для дорослих
25 вересня 
15.00 

 

Свято «Мудрість всіх віків, хранителька добра – бібліотека»         
Центральна бібліотека для дорослих

«Бібліофест – 2019» 
            Луцька міська централізована бібліотечна система 

26-30 вересня, 
впродовж дня  

Літературне дефіле «Смак сучасної української літератури»  
Центральна бібліотека для дорослих

26 вересня 
14.00 

Бібліокафе запрошує Євгена Хотимчука «З Волинню в серці»  
                                        Бібліотека-філія №5 для дорослих 

27 вересня, 
впродовж дня 
 

День відкритих дверей «Бібліотека – твоя територія»  
Бібліотека-філія №7 для дорослих

27 вересня 
16.00 

Свято книги «Хто багато читає-той багато знає» 
                                               Бібліотека-філія №3 для дітей 

27 вересня 
18.00 
 

Показ документальних фільмів «HEZЛАМНІ» про жінок, які 
пройшли пекло полону 

Палац культури міста Луцька



29 вересня, 
впродовж дня 

Літературна мозаїка «Книга – храм духовний, що мудрості і 
дива повний»  

Бібліотека-філія №3 для дорослих
29-30 вересня, 
впродовж дня 

Книжковий вернісаж «Читаєш ти, читаю я, читає вся моя сім’я 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

10.00 Бібліотечні посиденьки «В бібліотеку я піду – день із 
книгою проведу»  

Бібліотека-філія №2 для дітей
12.00 Відеоперегляд «Найбільші бібліотеки світу»  

Бібліотека-філія № 4 для дорослих

29 вересня 

15.00 Літературні посиденьки «Бібліотека – добрий чарівник, у 
ній багато різних книг» 

Бібліотека-філія №11 для дорослих
Книжкова клумба «Абонемент цікавих книг»  

Бібліотека-філія №2 для дітей
День відкритих дверей «Завітай в книжковий дім, тут цікаво 
буде всі 

Бібліотека-філія №5 для дорослих

30 вересня,  
впродовж дня 

День бібліотеки і книги «Майбутнє починається в сучасній 
бібліотеці» 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
11.00 Літературне свято «Книга надихає – в бібліотеку 
закликає»  

Центральна бібліотека для дорослих
12.00 Презентація бібліотеки «Ця дивина, - як НЛО, під назвою 
«бібліотека»  

Бібліотека-філія №2 для дітей
15.00 Бібліотечна екскурсія «У царстві мудрості, історії та 
тиші»  

Бібліотека-філія №9 для дорослих

30 вересня 
 
 

15.00Година читацького самоврядування «Я – 
 бібліотекар»  

Бібліотека-філія №3 для дорослих
30 вересня 
19.00 

Концерт національного академічного Гуцульського ансамблю 
пісні і танцю «Гуцулія» 

Палац культури міста Луцька
 
Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти інформацію за 
тел.722 756 


