
Програма клубу 2018 

Дата Назва 

2.01-

30.12 
«Шахи-гра по формі, 

 по змісту - мистецтво» 

Виставка-інсталяція 

22.01 «Злука – соборність - воля. 

Український вимір» 

Презентація виставки до Дня 

Соборності України, 

шаховий турнір 

1.02 «Кінематографічна 

спадщина Павла 

Загребельного» 

Інформаційна година до дня 

пам’яті класика української 

літератури 

 

 

17.02 

«Неподільна Україна - 

безпечна Європа!» 

Експрес - інформування до 

Дня Європи (19.05)  

 

 

29.10 

«Героїчні сторінки Другої 

Світової війни. Визволення 

України» 

Патріотична хвилинка до 74-

річчя  визволення України від 

нацистських загарбників 

(28.10) 

 

 

22.11 

«Україна пам’ятай, - світе 

знай!»  

Година - реквієм до Дня 

пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій  (25.11) 

27.12 «Новий рік у різних країнах 

світу» 

Святкова вікторина 

 

 

Запрошуємо всіх любителів 

гри  

у шахи до бібліотеки! 

 

Ви знайдете  

нових друзів та однодумців ! 

 

 
 

 

 

Чекаємо Вас за адресою: 

вул. Драйзера 6 

Понеділок-Четвер15.00–20.00 

Неділя-14.00–18.00 

П’ятниця, субота–вихідний 

Останній понеділок місяця – 

санітарний день 
 

Телефони для довідок: 

тел.546-90-15, 546-45-49. 

Адреса сайту: 

http:// www. desnabib.kiev.ua. 

e-mail: librari141@ukr.net. 

 
 
 

Централізована бібліотечна система 
Деснянського району 

м. Києва 
Центральна районна бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 
 

 

 

          «Білий ферзь» 
 

               клуб любителів  гри у шахи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…І виникає ігрова напруга 

Серед шифрованих полів, 

В розпалі «вдумливої битви» 

Білого з чорним королів…» 
Борода-Борисов В. 

 

 

 

Київ, 2018 

mailto:librari141@ukr.net


Шановні користувачі  ! 

На сьогоднішній день шахи - гра, яка 

визнана Олімпійським видом спорту. 

У шахи грають більше 25% 

населення планети, що говорить про 

значущість цієї гри. Шахи, як вид спорту 

визнаний більш ніж у ста країнах світу і 

майже в кожному великому місті є 

власні клуби любителів гри в щахи.  

20 липня 1966 році був офіційно 

заснований Всесвітній день шахів. 
 

Для Вас в бібліотеці діє протягом 

року книжкова виставка «Шахи - гра по 

формі, по змісту - мистецтво», яка 

розповідає про історію розвитку 

шахового мистецтва, знаменитих 

шахістів, а також представлена 

література, яка навчає влучним шаховим 

комбінаціям. 

Бібліотека пропонує всім бажаючим 

доєднатися до діяльності клубу  

«Білий ферзь». 

Членами клубу можуть бути 

користувачі бібліотеки будь-якого віку. 
 

Члени клубу мають право: 

- брати участь у всіх заходах бібліотеки і 

клубу; 

- вносити пропозиції та зауваження щодо 

діяльності роботи клубу; 

- вдосконалювати форми його роботи; 

- користуватися інформаційними 

ресурсами бібліотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грайте у шахи, розвивайте пам'ять, 

творче мислення і розумові здібності! 

Шахи стануть любов'ю всього вашого 

життя! 

Вислови відомих особистостей-
шахістів про гру: 

 

«Половина всіх варіантів, які шахіст 

розраховує під час партії, виявляється 

непотрібною, але, на жаль, ніхто 

заздалегідь не знає, яка саме це половина» 
Тімман Я. 

 

«Кожен з нас знає, що шахіст ніколи не 

продумує усі можливі варіанти... Шахіст 

під час партії обмірковує приблизно 2-4 

ходи; визначає він їх інтуїтивно, на 

підставі досвіду».  
Ботвинник М. 

 

«Найкращі плани і хитромудрі тактичні 

задуми можуть загинути через цейтнот - 

прямий наслідок нашої невпевненості». 

Каспаров Г. 

 

«Моя сильна сторона - середина гри. Я 

отримую задоволення від критичних 

моментів! Це, безсумнівно, компенсується 

у перших ходах та не зовсім ідеальній грі в 

ендшпілі. У моїх партіях я часто навіть до 

нього не доходжу!»  

Спаський Б. 
 

«У Паскаля сказано: чим розумніша 

людина, тим більше різних характерів вона 

бачить. Це як у шахах: хороший гравець 

бачить все розмаїття партій, поганому 

здається, що вони всі однакові». 
Толстой Л. 


