
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

У ЛИСТОПАДІ 2016 РОКУ 

 

01 листопада, 12.00  

Презентація бібліотеки «Казковий дім відкритий всім»                                                                                                                                   

                                                                                   Бібліотека-філія №2 для дітей 

02 листопада, 12.00 

Форум – виставка «Правила торгівлі…Совістю»  

                                                                                                 Бібліотека-філія №6 

02 листопада, 13.00 

Урочистості з нагоди 30-ї річниці створення клубу ветеранів війни та праці «Неспокійні 

серця»  

                                                                                                        Палац культури міста Луцька 

02 листопада, 13.00  

Творча майстерня «Дари Макош». Вироби з паперової лози                                                                 

                                                                                                        Клуб «Патріот Батьківщини» 

02 листопада, 17.00  

Поетичний перфоменс «Танго безмежжя» за участю літераторів студії «Без меж» 

                                                                                                             Бібліотека-філія №10 

02 листопада  

Урочисті проводи призовників до лав Збройних Сил України   

                                                                                            Теремнівський будинок культури 

02 листопада, 19.00  

Акустичний вечір «Три акорди»  

                                                                                          Клуб «Патріот Батьківщини» 
 

04 листопада 

Заходи в рамках Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ»  

 

Палац культури міста Луцька 

04 листопада  

Мовний вернісаж «Спілкуємось українською»  

Бібліотека-філія №7 

05 листопада, 10.00 

 Всеукраїнський інтелектуально-мистецький фестиваль «Орликіада - 2016» 

 Палац культури міста Луцька     

05 листопада, 14.00  

Народознавча година «Жіночі прикраси українок» 

 Бібліотека-філія №5 

06 листопада, 12.00  

Гала-концерт Всеукраїнського інтелектуально-мистецького фестивалю «Орликіада-2016»  

Палац культури міста Луцька     

06 листопада,  13.00  

Літературна зустріч з молодими митцями «Творчість у серці». Засідання літературної 

студії «Без меж». Українська поезія 

 Клуб «Патріот Батьківщини» 

06 листопада, 14.00  

Презентація книги Любові Малевич «На теренах долі»  

Бібліотека-філія № 10 

 



 

06 листопада, 15.00  

Година фітодизайну «Флористика»  

Бібліотека-філія №11 

06 листопада, 17.00  

Презентація книги Любов Мілевич «На теренах долі»  

Бібліотека-філія №10 

07 листопада, впродовж дня 

Літературний портрет «Віч-на-віч з епохою»  до 80-річчя від дня народження  

М. Вінграновського 

Центральна бібліотека для дорослих 

07-10 листопада, впродовж дня 

Виставка літератури «О мово, рідна, ти для нас свята»  

Центральна бібліотека для дорослих 

08 листопада, 11.00  

День інформації «У витоків нашої писемності»  

Бібліотека-філія №4 

08-24 листопада, впродовж дня 

Лабораторія книжкового смаку «Книга твого настрою»  

Бібліотека-філія №7 

08 листопада  

Година спілкування «Шлюб на довірі»  

Теремнівський будинок культури 

09 листопада, 13.00  

Урок-мандрівка «Із глибини віків бере початок наша мова» 

Бібліотека-філія №11 

09 листопада 

Заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського  дня працівників культури 

Палац культури міста Луцька 

09 листопада  

Літературна година «Мова - душа нації» з нагоди Дня української писемності та мови  

Теремнівський будинок культури 

09 листопада, 16.30 

Показові виступи гуртківців клубу «Сучасник» з нагоди Дня працівників культури  

Клуб «Сучасник» 

10 листопад,  14.00  

Життєвими сторінками творів «Коронація слова В.Лиса»  

Бібліотека-філія №5 

10 листопада  

Літературно-мистецький вечір з нагоди 160-ї річниці від дня народження Івана Франка  

Палац культури міста Луцька 

11 листопада, 10.30  

Абетка безпеки «Весела школа пішохода»  

Бібліотека-філія №2 для дітей, садочок №19 

11 листопада, 15.00  

Зустріч з поетом Володимиром Волинянином «Поезія – це свято рідного слова»  

Будинок культури м-ну Вересневе 

 

 



               

12 листопада, 15.00 

Творчий вечір  «Любов до пісні об’єднала нас» з нагоди 10-річниці створення гурту 

народної музики «Любо» 

 Палац культури міста Луцька 

12 листопада 

Творча майстерня любительського об’єднання «Дари Макош»  

       Клуб «Патріот Батьківщини» 

13 листопада, 10.00 

Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра»  

Палац культури міста Луцька 

13 листопада, 13.00 

Літературна зустріч з молодими митцями «Творчість у серці». Засідання літературної 

студії «Без меж»  

Клуб «Патріот Батьківщини» 

13 листопада,15.00  

Творчій вечір Л.Шторм «Я маю рими – вперті, бо живі!»  

Бібліотека-філія №10 

15-17 листопада 

 Перегляд літератури «Толерантність – умова спілкування в суспільстві»  

Центральна бібліотека для дорослих 

16 листопада, 11.00  

Літературний вернісаж «День пам’яті та надії» 

 Бібліотека-філія №4 

16 листопада, 14.00  

Бесіда етикету «Людина чемна – всім приємна»  

Центральна бібліотека для дорослих 

16 листопада, 15.00 

Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  

Палац культури міста Луцька 

17 листопада 

 Молодіжний вечір «Ми – студенти – Українці, веселі й кмітливі» з нагоди Міжнародного 

дня студента  

Теремнівський будинок культури 

17 листопада, 18.00 

Вечір відпочинку «Весела пора» з нагоди Міжнародного дня студента  

Будинок культури м-ну Вересневе            

18-21 листопада 

Перегляд літератури «Дитино знай і відстоюй свої права»  

Центральна бібліотека для дорослих 

18-22 листопада  

Виставка історичної події «Забуттю не підлягає»  

Центральна бібліотека для дорослих 

18 листопада 12.00 

 Презентація виставки-хроніки «Скорботна данина пам’яті»  

Бібліотека-філія №2 для дітей 

 

 



 

18 листопада 16.00  

Майстер-клас з  брейк-дансу   

Клуб «Сучасник» 

20 листопада, 16.00 

Культурно-мистецька акція «Арт-Майдан. Україна Єдина» 

 Палац культури міста Луцька 

21 листопада  

Інформаційний дайджест «Пройшла війна стежками долі»  

Бібліотека-філія №7 

21 листопада, 12.20  

Година вшанування «Вони мріяли про гідність та свободу» 

Бібліотека-філія №11 

21 листопада, 14.00  

Історична година «Революція гідності в наших серцях»  

Центральна бібліотека для дорослих 

22 листопада 

Впродовж дня Перегляд літератури «Не стерти в пам’яті минуле»  

Бібліотека-філія №5 

22 листопада, 12.00 

 Лабораторія успіху «Робота з читачами третього покоління» 

 Бібліотека-філія №4 

23 листопада, впродовж дня 

Огляд колекції вишитих рушників «З бабусиної скрині»  

Бібліотека-філія №5 

23 листопада, 10.00 

Відкритий дитячий фестиваль-конкурс пісні і танцю національних меншин «Україна – 

наш дім» 

 Палац культури міста Луцька 

23 листопада, 15.00 

Вечір пам’яті «Болючі сторінки історії» до 3-ої річниці Революції гідності.  

Будинок культури м-ну Вересневе               

23 листопада, 15.00 

Засідання членів клубу «Неспокійні серця»  

Палац культури міста Луцька 

23 листопада, 16.30 

Виставка робіт учнів Луцької художньої школи «Очима дітей» 

 Клуб «Сучасник» 

24 листопада, 11.00  

Тематична година «Голодомор – злочин без кари» 

 Бібліотека-філія №4 

24 листопада, 14.00  

Урок історичної правди «Невиплакані сльози України» 

Центральна бібліотека для дорослих 

24 листопада, 19.00 

Фортепіанний концерт за участю Романа Коляди 

Палац культури міста Луцька 

25 листопада, 18.00 

Концерт скрипкової музики заслуженого артиста України Кирила Стеценка  

Палац культури міста Луцька 



 

26 листопада, впродовж дня 

Історичний екскурс «Страшна ціна голодомору» 

 Бібліотека-філія №7 

26 листопада, 16.00 

Акція «Україна пам’ятає»  до Дня жертв голодомору та політичних репресій в Україні 

 Будинок культури м-ну Вересневе          

26 листопада  

«Україна  пам’ятає»  до Дня жертв голодомору та політичних репресій в Україні 

 Клуб «Патріот Батьківщини» 

26 листопада, 19.00 

Концерт  гурту «Vivienne Mort» у супроводі струнного квартету (м.Київ) 

 Палац культури міста Луцька   

27 листопада, 10.00 

Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра» 

 Палац культури міста Луцька 

27 листопада, 12.00 

І обласний тур V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла 

Вірського  

Палац культури міста Луцька  

30 листопада, 18.00 

Перегляд документального фільму «Серце матері Гонгадзе» режисера В'ячеслава Бігуна  

Палац культури міста Луцька  

 

 

 

 


