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Шановні  друзі!!!  
 

Додаткову інформацію  

про  клуб «Золотий вік»   

Ви можете знайти в нашій  бібліотеці. 
 

 

                                  
                      
 

Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 

тел. для довідок 519-89-80 

е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

веб-сторінка: http://desnabib.kiev.ua 
 

Чекаємо на Вас: 

понеділок-четвер: 

з 11-оо до 19-оо 

неділя:  з 10-оо до 18-оо 

п’ятниця, субота: вихідний 

останній понеділок місяця – 

санітарний день 
 

М и  з а в ж д и  р а д і  

В а м  д о п о м о г т и !  

 
 

                                         

«Наші партнери» 

 

 
 

- Гурт»Гомін» 

- Поліклініка №2 

- Рада ветеранів 

- Районна організація товариства  

  Червоного Хреста України 

- Храм Андріана й Наталії 

- Центр  у справах сім’ї та жінок 
 

За вісім років роботи клубу було 

проведено 104 масових заходи по 

таких напрямках: 

  - патріотичних - 22 

  - народознавство - 35 

  - мистецтво -17 

  - література - 11 

  - медицина -19 

 
 
 

 

 

        Бібліотека 

        ім. В. Кучера 



Наша дума, наша пісня… 

Засідання клубу відбуваються один раз 

на місяць. Форми роботи об’єднання 

переважно традиційно – бібліотечні. 

Рада клубу намагається вносити в його 

діяльність елементи інноваційного 

характеру, засідання відбуваються у 

формі фольклорно–етнографічних, 

літературно–музичних вечорів та 

годин, круглих столів та диспутів. 

   
   Це клуб для тих, хто у будь-якому 

віці зберіг активність, бадьорість, 

цікавість до життя, здібності до 

творчості. Особливою любов’ю 

користуються у учасників клубу 

літературно–музичні вечори: 

«Симоненко В. - поет, народжений з 

любові», "Від Різдва - свята гожого, до 

Водохреща Божого", «Незабутня 

квітка України», „Пам’ятай минуле 

заради майбутнього”,«Невідомі 

миттєвості з життя Івана 

Миколайчука», «Лине слава козацька з 

далеких віків» та інші. 

 

Програма клубу  

В програмі роботи учасники 

знайомляться з новою інформацією по 

соціальних питаннях, відзначають 

різноманітні свята та ювілейні дати, 

демонструють свою творчість (любові 

до читання та  мистецтва). Кожна тема 

висвітлюється із застосуванням 

бібліотечних форм роботи – 

організація книжкових виставок, 

оглядів літератури, обговорення 

друкованих матеріалів, практикуються 

дискусії всіх учасників під час 

засідання  клубу. 

 

     
  

  Клуб гуртує людей різних за 

професією, освітою, культурним 

рівнем, які мають спільні цілі – 

самовдосконалення і самоосвіту, 

духовний розвиток особистості, 

прагнення людей виявити себе, 

реалізувати  свій творчий потенціал і 

просто поспілкуватися. 

 

Шановні   Деснянці! 
 

    Вашій увазі пропонуємо бу кл ет , 

присвячений  клубу «Золотий вік». 
 

    .  
 

Девіз клубу:  «Наша дума, наша пісня 

не загине у віках!»  (поет Максим 

Рильський) 

   Клуб спілкування для людей 

літнього віку „Золотий вік” створено  

в 2009 році.  

Мета: Організація дозвілля людей 

літнього віку, обۥєднання за 

допомогою спільних захоплень 

(любові до читання, поезії, народної, 

сучасної та класичної літератури, 

мистецтва),  соціальна реабілітація, 

психологічна підтримка, підвищення 

інформованості з різноманітних питань 

членів клубу.    

 Завданням клубу є популяризація 

історичної пам’яті та здорового 

способу життя, виконання заповідей 

моралі і душевної чистоти, 

відродження національних традицій 

своїх предків. 

  

 

 


