
Запрошуємо всіх любителів 
книги та кінематографу  

до активного читання та 
перегляду! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли людина припиняє читати, 

вона перестає мислити. 

Дідро 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди приходять у кіно,  

Щоб захопитися тією ж мрією.  

Бернардо Бертолуччи 

 

КЛУБ ПРАЦЮЄ: 

кожної другої та  

четвертої п’ятниці місяця 

з 10.30 до 13.30 

Чекаємо Вас за адресою: 

вул. Драйзера, 6 

Понеділок - Четвер  15.00–20.00 

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. 
 

 

Чекаємо  

зустрічі  з  Вами!  
 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 

Центральна районна бібліотека 

            ім. П. А. Загребельного 

 

 

 

«Пізнаймо  світ  

через книгу  

та   

кінематограф»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  

КЛУБ 

 

 

 

Київ, 2018 



ШАНОВНІ ДРУЗІ!  

 

Запрошуємо до інтелектуального 

клубу «Пізнаймо світ через книгу та 

кінематограф» для корисного і 

цікавого проведення дозвілля. 
 

 

Програма клубу створена згідно з 

запитами слухачів Університету 

третього віку при територіальному 

центрі соціального обслуговування 

Деснянського району. 
 

 

Засідання клубу передбачають 

знайомство з видатними митцями у 

сфері літератури та мистецтва, а також 

втіленням їх творів у кіно. 
 

 

Також програмою передбачена 

участь слухачів в обговоренні 

прочитаних літературних творів та 

переглянутих кінострічок. 

 

Члени клубу мають право: 

 користуватись інформаційними 

ресурсами бібліотеки; 

 

 брати участь у всіх заходах 

бібліотеки та клубу; 

 

 вносити пропозиції та зауваження 

щодо діяльності роботи клубу, 

 

 вдосконалювати форми його 

роботи. 

ПРОГРАМА КЛУБУ 
 

17.01 

 

 

«Великий українець Гнат Юра» 

Літературно-мистецький вечір 

до 130-річчя від дня народження 

українського актора, режисера 

 

26.01 Художній фільм про 

О. Гумбольдта та К. Гаусса, 

німецьких мандрівника та вченого 

 

 

09.02 

 

 

«Романтизм, поетичний стиль 

та світосприйняття Генріха 

Гейне» 

Літературно-поетичний ранок 

до 220-річчя від дня народження 

німецького поета 

 

23.02 Документально-біографічний 

фільм про Т. Шевченка 

 

1.03 «Борислав Брондуков. Комік з 

сумними очима» 

Творча зустріч з Катериною 

Брондуковою до 80-річчя від дня 

народження Брондукова Б. М., 

українського актора 

23.03 Художній фільм про Імре 

Кальмана 

 

13.04 Художній фільм про К. Бенца 

 

27.04 «Відлуння Японії в Києві: парк 

Кіото» до Дня довкілля 

 

11.05. «Перемога  -  одна на всіх!» 

Кіноперегляд 

до Дня Пам’яті, примирення і 

Перемоги у Другій Світовій Війні 

25.05 

 
«Постімпресіонізм. Поль Гоген» 

Година мистецтва 

до170-річчя від дня народження, 

французького живописця, графіка, 

скульптора 

 

14.09 Художній фільм про Матір Терезу 

 

28.09 «Від старовинних до сучасних 

бібліотек» 

до Всеукраїнського дня бібліотек 

 

12.10 Художній фільм про Коко Шанель 

 

26.10 «Врятуємо Чорне море» 

Екологічна година 

до Міжнародного дня Чорного 

моря 

 

09.11 

 
«Усміхнений у слові. Іван Нечуй-

Левицький» 

Літературний вечір 

до 180-річчя від дня народження 

українського письменника 

 

23.11 Художній фільм про У. Черчіля 

 

14.12 

 

 

«Марко Вовчок - видатне явище 

в історії української літератури» 

Вечір-портрет 

до 185-річчя від дня народження 

української письменниці, 

етнографа 

28.12 Художній фільм про Ч. Чапліна 

 

 

 


