
 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  

У ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ 
 

3 листопада  
18.00  

Заключний гала - концерт фестивалю авторської пісні і співаної 
поезії «ОБЕРІГ-2018» 

Палац культури міста Луцька
4 листопада  
16.00  

Концерт камерної музики  
Палац культури міста Луцька

6-9 листопада  
протягом дня  

Мовний вернісаж «Мови нашої слова, наче музика жива 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

7-10 листопада 
впродовж дня 

Виставка літератури «У витоків писемності»  
Центральна бібліотека для дорослих

7 листопада 
15.00 

Літературно-мистецька  година «Звучи, рідна мова!»  
Палац культури міста Луцька

8 листопада  
10.00  
 

Інтерактивний урок рідної мови «Мовні перлинки для кожної 
дитинки» 

Бібліотека-філія №2 для дітей
8 листопада 
13.00  

Урок рідної мови «Бринить, співає рідна мова»  
Центральна бібліотека для дорослих

8 листопада  
16.00  

Музично-поетична акварель «Душа народу бринить у мові» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

9 листопада  
12.00  

Літературна гра – вікторина «В Україні проживаєш, а чи мову її 
знаєш?»   

Бібліотека-філія №11 для дорослих
9 листопада 
12.00  

Інтерактивний урок «Вільна Польща»  
Бібліотека-філія №6 для дорослих

9 листопада 
15.00 

Літературна година «Мова моя українська, мова моя 
материнська»  

Будинок культури мікрорайону Вересневе
9 листопада 
15.00 

Літературна виставка-огляд «Рідна мова – роду нашого основа»   
 Бібліотека-філія №3 для дітей

9 листопада 
15.30 

Танцювальний батл школи брейк-дансу «IRON CITI»  
Клуб «Сучасник»

9 листопада  
15.00  

Виставка-огляд «Рідна мова – роду нашого основа»    
 Бібліотека-філія №3 для дітей

9 листопада 
17.00 

Святковий концерт Національної заслуженої  капели 
бандуристів України імені Г.І.Майбороди   

Палац культури міста Луцька
10 листопада 
10.00 
 

Відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю  національних 
меншин «Україна – мій  дім» 

Палац культури міста Луцька
11 листопада 
13.00 

 Святковий концерт до Дня Незалежності Республіки Польща 
Палац культури міста Луцька

11 листопада  
14.00  

Пісенне свято Любові Мілевич «Любов моя належить Вам» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих



12 листопада  
11.00  

Інтерактивне заняття «Подорожуємо до королівства -
«Українська мови» 

Центральна бібліотека для дітей
14 листопада 
16.30 

 Майстер-клас з виготовлення прикрас за технікою «канзаши» 
Клуб «Сучасник»

15 листопада  
13.00  

Віртуально-інформаційний експрес «Вчимося толерантності» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

16 листопада 
19.00 

 Благодійний концерт «Реабілітація» 
Палац культури міста Луцька

17 листопада 
11.00 

Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» 
Палац культури міста Луцька

18-22 листопада  
впродовж дня 

Книжкова виставка історичних подій «Забуттю не підлягає» 
Центральна бібліотека для дорослих

18-22 листопада 
впродовж дня 
 

Тематична виставка - реквієм «Скорботною пам'яттю свіча 
горить»  

Бібліотека-філія №3 для дорослих
18 листопада 
11.00  

Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» 
Палац культури міста Луцька, фойє І,ІІ поверх

18 листопада  
12.00  

Мульттусівка «Для розваги всіх дітей в гості йде Уолт Дісней» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

18 листопада  
12.20  

Відеоперегляд «Революція Гідності: події, що нас змінили»   
Бібліотека-філія №11 для дорослих

18 листопада  
14.00  

Психологічний тренінг «Сучасні діти» до Всесвітнього дня 
дитини    

Бібліотека-філія №11 для дорослих  
18 листопада 
18.00 

 Акустичний концерт білоруського дуету «NaviBand» 
Палац культури міста Луцька

19-22 листопада  
впродовж дня 

Виставка літератури «І пам’ять згадкою торкає» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

19 листопада  
16.00  

Патріотична година «Події, що змінили нас» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

19 листопада 
16.30 

Виставка виробів за технікою  «канзаши» 
Клуб «Сучасник»

19 листопада 
18.00 

Святковий концерт народного аматорського духового оркестру  
Палацу культури міста Луцька до  60-річчя створення 
колективу  

Палац культури міста Луцька
21 листопада 
впродовж дня 

Інформ - дайджест «Єдність української нації» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

21-28 листопада 
впродовж дня 

Виставка-спогад «Голодомор: не маємо права забути» 
Центральна бібліотека для дорослих

21 листопада 
13.00  

Урок патріотизму «Україна – країна нескорених» 
Центральна бібліотека для дорослих

21 листопада  
15.00  

Зустріч пам’ять «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання» 
Центральна бібліотека для дітей

21 листопада 
16.30 

Перегляд фільму «Зима, що нас змінила»  
Клуб «Сучасник»



22-26 листопада 
впродовж дня    

Історичний екскурс «Землі моєї скорботні роки» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

22 листопада  
15.00 

Книжкова виставка «Малі колосочки на великій Руїні життя» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

22 листопада  
16.00  

Урок патріотизму  за сторінками книг  «Героям слава», «Мій 
тато став зіркою» 

Центральна бібліотека для дітей
23 листопада  
12.00  

Історична година «Незгасима свічка пам’яті» 
Бібліотека-філія №6 для дорослих

23 листопада 
14.00 

Мистецька акція «Майдан не спить…»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

23 листопада  
14.00  

Хвилина скорботи «Без права на забуття» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

23 листопада  
14.00  

Година реквієм «Тобі, Україно, на вірність присягаю» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

23 листопада 
15.00 

 Година - реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки!»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

23 листопада 
16.00  

День пам’яті «Людської пам’яті мости» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

23 листопада 
18.00 

 Відкриття фестивалю документального кіно «Docudays UA» 
Палац культури міста Луцька

25 листопада 
13.00 

 Урочистості з нагоди 100-річчя від дня створення ВГО «Союз 
Українок»  

Палац культури міста Луцька
29 листопада 
12.00  

Літературно-мистецька зустріч «Твори добро – бо ти людина» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

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


