«Наші партнери»

Шановні друзі!!!
Додаткову інформацію про
клуб «Золотий вік»
Ви можете знайти в нашій
бібліотеці.

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва

Бібліотека
Ім. В .Кучера

- Гурт»Гомін»
- Поліклініка №2
- Рада ветеранів
- Районна організація товариства
Червоного Хреста України
-Храм Андріана й Наталії
- Червоного Хреста України
- Центр у справах сім’ї та жінок

Запрошуємо
Вас відвідати масові заходи
нашого клубу та прийняти
активну участь!!!

Контактна інформація:
02166, м. Київ,
вул. Курчатова 9/21
тел. для довідок 519-89-80
е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net
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

Ми завжди раді
зустрічам з Вами!

«Золотий вік»
(Клуб спілкування
для людей літнього віку)
Програма-2017

Шановні Деснянці!

Вашій увазі пропонуємо
програму клубу на 2017 рік.

Програма клубу 2017 рік
І півріччя
Дата
15.01
12.02

19.03

Девіз клубу: «Наша дума, наша пісня
не загине у віках!» (поет Максим

9.04

Рильський).

Клуб „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.

14..05

21.05

11.06

18.06

Назва

«Січень крокує, свята дарує»
до зимового циклу свят
«З любові починається життя»
до дня Святого Валентина
«Якщо хочеш бути щасливим
- будь»
до Міжнародного дня щастя
«Поезії, ти слово чарівне»
до Всесвітнього дня
поезії(21.03)
«Про здоров’я треба знати,
про здоров’я треба дбати»
до Всесвітнього дня здоров'я
«Встеляйте квітами шляхи
бійцям, що мир несли в наш
край»
до Дня пам’яті та примирення,
присвячені пам’яті жертв Другої
світової війни
«Биківня – територія пам’яті»
- виїзне засідання ” в
Національний заповідник
„Биківнянські могили”
"Трійця, Трійця, пресвята
Богородице"
до дня Святої Трійці (4.06)”
«Стогнала земля від біди і
тривоги»,
до дня скорботи та вшанування
пам’яті жертв війни в Україні.
Початок війни 1941-1945р.р.

ІІ півріччя 2017 року
Дата

9.07

13.08

24.09

15.10

19.11

26.11

24.12

Назва
«Поети національного
героїзму»
до
110-річчя
від
дня
народження Олега Ольжича та
110-річчя від дня народження
Олени Іванівни Теліги.
„Велика актриса театру і
кіно”
до 75-річчя від дня народження
Валерії Гаврилівни Заклунної,
української актриси
„Відомий композитор-пісняр
Микола Мозговий”
до 70-річчя від дня народження
Миколи Петровича Мозгового
народного артиста України
«Щоб козацька слава навік не
пропала»
до Дня українського козацтва
«Жінка, що кидається у вир
життя і не програє» (3.11)
до дня народження Ірен
Роздобудько, української
журналістки, письменниці
«Голодомор – чорна
сповідь моєї Вітчизни» до
Дня пам’яті жертв голодоморів
«По Вкраїні, з краю в край,
ходить Святий Миколай».

