
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ЖОВТНІ 2018 РОКУ 

 
1-3 жовтня 
протягом дня 

Виставка літератури «Милосердя і доброта - людства два 
крила»  (до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 
ветерана)                                                                      

Бібліотека-філія №10 для дорослих
1-5 жовтня 
протягом дня 

Тематична виставка «Вік життю не завада»  
(до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана) 
                                                Бібліотека-філія №11 для дорослих 

1 жовтня 
14.00 

Тематична програма «Уклін мудрості, досвіду і прожитим 
рокам»  

Палац культури міста Луцька
1 жовтня 
14.00 

Зустріч-вітання «Зігріймо серце добротою»  
                                               Центральна бібліотека для дорослих 

1 жовтня 
16.00 

Концерт «Сила, що об’єднує світ»  
Волинський академічний обласний театр ляльок

1 жовтня 
14.00 

Година милосердя «Нам душу гріє добре слово» 
                                            Бібліотека-філія №5 для дорослих

1 жовтня 
16.00 

Година спілкування «Доброта ніколи не старіє і завжди  від 
холоду зігріє» 

                                                  Бібліотека-філія №3 для дітей
1 жовтня 
16.00 

Благодійний вечір за участі творчих колективів Теремнівського 
будинку культури «Нам потрібно жити для добра»  

Луцький геріатричний пансіонат
1 жовтня 
17.00 

Концерт народного аматорського духового оркестру Палацу 
культури міста Луцька «Музика єднає нас»  

Театральний майдан
1 жовтня 
18.00 

Концерт Національного академічного духового оркестру 
України в рамках XV музичного фестивалю «Стравінський та 
Україна» 

Луцький замок
2 жовтня 
14.30 

Година доброти «Добром зігріте серце» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих 

2 жовтня 
18.00 

Концерт    заслуженого діяча мистецтв України Олександра 
Козаренка та народної артистки України Лідії Шутко 
«Українська скрипкова соната»  в рамках XV музичного 
фестивалю «Стравінський та Україна» 

Палац культури міста Луцька
3 жовтня 
18.00 

Мистецький проект «Волинський SongMix» до Міжнародного 
Дня музики 

Палац культури міста Луцька
3 жовтня 
16.30 

Показові виступи учасників школи брейк-дансу «IRON CITI» 
Клуб «Сучасник»

4 жовтня 
15.00 

Подорож у світ тварин  
Центральна бібліотека для дітей



4 жовтня 
18.00 

Вечір пам’яті заслуженого працівника культури України 
Чебліна Віктора Михайловича 

Палац культури міста Луцька
09 жовтня 
18.00 

Концерт Національного камерного ансамблю «Київські 
солісти» в рамках ХV музичного фестивалю «Стравінський та 
Україна» за участі почесного гостя фестивалю режисера Тоні 
Палмера (Великобританія) 

Палац культури міста Луцька
09 жовтня 
10.00 

Презентація книги «Лицарі сонця» Олександра Середюка, 
голови Волинського козацького осередку 

Бібліотека-філія №2 для дітей
10-14 жовтня 
протягом дня 

Інформ - дайджест «На захисті Вітчизни» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

10-14 жовтня 
протягом дня 

Тематична виставка «Козацька держава – наша гордість і слава»
Бібліотека-філія №5 для дорослих

10-15 жовтня 
протягом дня 

Тематична виставка «Слава козацька вічно жива»  
Центральна бібліотека для дорослих

10-15 жовтня 
протягом дня 

Виставка - портрет «Лицарі козацької слави» 
Бібліотека-філія №6 для дорослих

10 жовтня 
13.00 

Лекторій «Профілактика здорового способу житя» 
Палац культури міста Луцька

10 жовтня 
13.00 

Творча майстерня від любительського об’єднання «Дари 
Макош» «Осінній натюрморт» 

Клуб «Патріот Батьківщини»
10 жовтня 
14.00 

Презентація книги «Лицарі сонця» Олександра Середюка, 
голови Волинського козацького осередку 

Центральна бібліотека для дітей
10 жовтня 
19.00 

Мистецькі посиденькі «Луцька солянка» 
Клуб «Патріот Батьківщини»

11 жовтня 
10.00 

Зустріч з представником козацького братства Волині 
Олександром Сокуром «Козацька медицина» 

Бібліотека-філія №11 для дорослих
11 жовтня 
12.00 

Майстер-клас з виготовлення виробів із фетру з використанням 
сучасної вишивки від майстрині Валентини Батіної   

Бібліотека-філія №10 для дорослих
11 жовтня 
12.00 

Урок козацтва «Хай дзвенить козацька слава» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

11 жовтня 
12.00 

Патріотичний екскурс «Шляхами козацької слави» 
Центральна бібліотека для дорослих

11 жовтня 
16.00 

Зустріч з учасниками АТО «Назавжди воїни і патріоти» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

11 жовтня 
16.00 

Відкриття виставки робіт учнів Луцької художньої школи 
«Україна – понад усе!»  

Клуб «Сучасник»
12-16 жовтня 
протягом дня 

Книжково - ілюстративна  виставка «Дух козацтва – 
український дух!»  

Бібіліотека-філія №10 для дорослих



12 жовтня 
12.00 

Історично-патріотична година «І оживає дух козацький»     
Бібліотека-філія №7 для дорослих

12 жовтня 
14.00 

Концерт «Козацька держава – наша гордість і слава» за участі 
зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка»   

Будинок культури мікрорайону Вересневе
12 жовтня 
14.30 

Відкриття виставки викладачів Луцької художньої школи 
«Осіння палітра» 

Арт-галерея «Луцьк»
12 жовтня 
15.00 

Година мужності «Духом загартована в боях нескорена» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

12 жовтня 
16.00 

Козацький турнір «Хоробрими сміливими ростіть, кордони 
України бережіть» 

Центральна бібліотека для дітей
12 жовтня 
16.00 

Відкриття виставки «Осінній салон – 2018» 
Галерея мистецтв, вул. Лесі Українки, 24а

13 жовтня 
13.00 

Година спілкування «Мудрі поради Василя Сухомлинського» 
до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 

Бібліотека-філія № 6 для дорослих
13 жовтня 
14.00 
 

І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну. За 
її волю» 

Театральний майдан
13 жовтня 
14.00-17.00 

Козацьке таборування  
Майданчик навпроти Палацу культури міста Луцька

13 жовтня 
17.00 

Проект гурту «Хорея Козацька» «De Libertate.  ПРО 
СВОБОДУ» 

Палац культури міста Луцька
13 жовтня 17.00 Літературно-акустичний вечір творчого об’єднання 

«Dzyga» 
Палац культури міста Луцька

14 жовтня 
14.00 
 

І Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну. За 
її волю» 

Театральний майдан
14 жовтня 
19.00 

Закриття ХV музичного фестивалю «Стравінський та Україна», 
концерт Національного академічного симфонічного оркестру 
України  

Волинський академічний облмуздрамтеатр 
ім Т.Г. Шевченка            

15 жовтня 

18.00 

Троль-шоу «Тролі у пошуках радості» 
Палац культури міста Луцька

19 жовтня 
16.30 

Експозиція робіт у техніці канзаши 
Клуб «Сучасник»

19 жовтня 
17.00 

Благодійний концерт «Діти для дітей» 
Палац культури міста Луцька

25 жовтня 
10.00 

Майстер-клас студії танцю «Арт» 
Клуб «Сучасник»



25 жовтня 
11.00 

Перегляд мультиплікаційних фільмів «Козаки» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

25 жовтня 
18.00 

Концерт за участі Агнешки Шульц (фортепіано), Александри 
(сопрано) та Роберта Мойш (тенор) (Республіка Польща) 

Палац культури міста Луцька
26 жовтня 
15.00 

Концерт спогадів «Їх подвиг житиме у віках» 
Теремнівський будинок культури

27 жовтня 
18.00 

Концерт – медитація «Вечір Спокою» 
Палац культури міста Луцька

27 жовтня 
19.00 

Концерт капели бандуристів з міста Детройт (США) 
Палац культури міста Луцька

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


