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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 

 

Чекаємо на Вас: 

понеділок-четвер: 

з 11-оо до 19-оо 

п’ятниця, неділя:  з 11-оо до 18-оо 

субота: вихідний 

останній понеділок місяця – 

санітарний день 

 

 
                    
 

                                         

«Наші партнери» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Гурт «Гомін» 

- Рада ветеранів 

- Районна організація товариства  

  Червоного Хреста України 

- Храм Андріана й Наталії 

- Центр  у справах сім’ї та жінок 

 

 

Запрошуємо 
Вас відвідати масові заходи 

нашого клубу та прийняти 

активну  участь!!! 

          

 
 
 

 



Дата Назва 

6.07 

« У ніч на Івана Купала 

дівчина зілля копала»                                                             

до Свята Івана Купала (7.07) 

Святкова композиція 

19.08 

«Згубилось літо золоте у 

глибині старого саду» 

до свят: Медовий Спас (14.08) 

та Яблучний Спас (19.08) 

Народознавча година 

9.09 

«Наталя Ужвій - поетеса 

української сцени» 

до120 річчя від дня народження 

української актриси, народної 

артистки України (8.09) 

Арт-година 

21.10 

«І понесе луна козацьке 

слово» 

до Дня Українського козацтва 

(14.10) 

Літературно-історичний вечір 

18.11 

«З глибин життя народного»  

до 180-річчя від дня 

народження Нечуя-Левицького 

І. С.,та  до  240 річчя від дня 

народження Квітки-

Основ'яненка Г. Ф.), 

українських письменників, 

Кіно-мозаїка 

24.12 

«Ходить світом Миколай» 

до свята Святого Миколая-

чудотворця (19.12) 

Літературно-музичний вечір 

 

 

Програма клубу 2018 рік 

 
Дата Назва 

14.01 

«Нова радість стала, яка не 

бувала, зірка ясна над 

вертепом весь світ осіяла» 

до Нового року (1.01) та Різдва 

Христового (7.01) 

Українські вечорниці 

18.02 

«Рідна мова, чиста, як роса» 

до Міжнародного дня рідної 

мови (21.02) 

Літературно-музичний вечір 

18.03 

«Жінка – це запрошення в 

щастя» 

до Міжнародного дня щастя 

(20.03) 

Бібліотечний уікенд 

15.04 

«Природа – джерело краси й 

натхнення»  
до Всесвітнього дня Землі 

(22.04) 

Поетично-музичний зорепад 

6.05 

«Незгасне вогнищще родинне 

в людських запалених серцях» 

до Міжнародного дня сім’ї 

(15.05) 

Літературна вечірка 

3.06 

«На білому світі столиць є 

чимало, а Київ у світі один» 
до дня Києва 

Літературне асорті 

 
 

                Шановні  Деснянці! 
 

  Вашій увазі пропонуємо 

програму клубу на 2018 рік. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девіз клубу: «Наша дума, наша пісня 

не загине у віках!»    

Максим 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, виконання 

заповідей моралі і душевної чистоти, 

відродження національних традицій 

своїх предків. 
 

 

http://www.library.pl.ua/news/news_archiev/item/2838/

