
29.09 
„Найбільші бібліотеки 

світу”  

віртуальна екскурсія 

27.10 

„Від Луки святе 

благословення” 

 

бесіда про життя святих 

24.11 

„Людина з сигарою:  

Вінстон Черчілль” 

невідоме про відомих: 

 бесіда за круглим столом 

22.12 

„Я б обрав життя, яке 

прожив” (В. Чорновіл)  

 

вечір – автограф 

Шановні друзі! 
 

Завітайте до нашої 
бібліотеки, візьміть участь 
у масових заходах, станьте 
активним користувачем та 

членом жіночого клубу 
„Іванна” 

 

Додаткову інформацію 

про роботу клубу ви 

зможете знайти в нашій 

бібліотеці 

Контактна інформація 

м. Київ, вул. Жукова, 22 
Телефон для довідок:                        

(044) 518-46-27 

е-mail library.oliynika@ukr.net 

http://desnabib.kiev.ua 

 

Чекаємо на Вас: 

Вівторок - п’ятниця з 11:00 до 19:00 

Субота з 10:00 до 18:00 

Неділя, понеділок – вихідні 
Останній четвер місяця –  

санітарний день 

Централізована бібліотечна 

система Деснянського району 

м. Києва 

Бібліотека ім. С. Олійника 

 

 

 

Програма  

жіночого клубу  

„Іванна” 
 

на 2017 рік 

 
Київ, 2017 

 



Я - жінка. 

Хіба я так багато прошу...?!  

Кохання, миру і заграв,  
Турботливу сімейну ношу,  

Щоб соловей усе співав.  

Щоби зозуля все кувала,  
Щоби лани шуміли вкрай  

І Україна дарувала  

Свій найсмачніший коровай 
 
 

Шановні користувачі! 

 

Вашій увазі пропонується 

програма жіночого клубу „Іванна” на 

2017 рік. 

 

Девіз: „Спілкуючись розвиваємося” 
 

 

Мета: Знайомство з 

надбаннями української та світової 

культури, відродження національних 

традицій, пропаганда художньої 

літератури та літератури з питань 

мистецтва й народознавства. 

Можливість спілкування за межами 

професійної діяльності. 

 

Наші партнери:  
 

- Центр у справах сім’ї та жінок 

Деснянського району м. Києва; 

 

- Храм святих великомучеників 

Адріана і Наталії. 

 

І півріччя 
 

Дата Назва 

27.01 

„Дон Кіхот ХХ століття”   

(Олекса Тихий)  

 вечір – портрет 

24.02 

„Він виявився  

вродливим, розумним і... 

не пустою людиною”  

(Лесь Курбас) 

 

мистецький вечір 

24.03 
„Пори року в поезії”   

вечір поезії 

28.04 

„ Блукаюча зірка Ісаака 

Бабеля”  

 літературна гуморина 

19.05 

„Надати історії  

привабливого роману”  

(М. І. Костомаров)  

 вечір – портрет 

 

ІІ півріччя 

 

Дата Назва 

25.08 

„Успіння Пресвятої 

Богородиці – це  

торжество життя” 

 

духовно-історична година 
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