Запрошуємо всіх любителів
шахів - від юнацтва до
людей похилого віку.

Звертайтеся до
бібліотеки ім. В. Кучера
Деснянського району
м. Києва

Щоденно з 15-00 до 19-00
(крім п’ятниці та суботи)
неділя з 15.00 до 18.00

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
зустрічі з Вами!

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва

Бібліотека
Ім. В .Кучера

«Королівський гамбіт»
( Клуб любителів гри у шахи)

Київ, 2017

ШАНОВНІ ДРУЗІ !
Для корисного і цікавого
проведення
дозвілля
при
відділі
обслуговування
користувачів працює клуб
любителів
гри
у
шахи
«Королівський гамбіт».
Члени клубу мають право
 користуватись
книжковими та
періодичними виданнями з
різних галузей знань;
 брати участь у всіх заходах
бібліотеки і клубу;
 вносити пропозиції та
зауваження щодо
діяльності роботи клубу,
вдосконалювати форми
його роботи.
За допомогою тематичної
літератури, пропонованої з
фондів бібліотеки, члени клубу
мають можливість
підвищувати кваліфікацію гри.

Історія шахів
Даній грі вже до двох тисяч років,
і історія гри починається ще в
Індії, після чого гра перейшла в
сусідні країни, зокрема з'явилися
японські шахи Сеги, і в другому
тисячолітті вже з'явилася в Європі
та Африці. Ближче до 15-16
сторіччя історія шахів підвела
більш точні правила гри, які
максимально схожі на ті до яких
ми звикли. Але вже в 19 столітті
офіційно затвердили правила, які
по сьогоднішній день використовуються повсюдно.

Ша́хи - одна з найпоширеніших
спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи мистецтва,
науки і спорту.

Шахи в Україні
В Україні шахи відомі з 10-11 ст.,
куди були принесені з батьківщини
шахової гри Індії. Знайдено
шахові фігури в археологічних
розкопах
Вишгороду,
Києва,
Турова, в Чорній Могилі біля
Чернігова. В усній словесності,
зокрема билинах, згадується, що
шахи були популярні за часів
Київської Русі
Новини Шахів
Для відвідувачів бібліотеки
постійно
діє
книжкова
експозиція «Мандрівка в
шахове королівство».

