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.

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Бібліотека ім. С. Олійника

Завжди раді
зустрічі з Вами!

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:
Понеділок - четвер з 11:00 до 19:00
П’ятниця - субота з 11:00 до 18:00
Неділя – вихідний день
Останній день місяця –
санітарний день

Програма
жіночого клубу

«Іванна»

Київ, 2018

«Не буває двох однакових історій
В одному жіночому житті.
У душі її безмежній і просторій
Сховано історії оті,
Що хотілось розказати
І почути»
Кузьменко Марина

Програма клубу
Дата

26.01

Шановні користувачі!
Вашій
увазі
пропонується
програма жіночого клубу «Іванна» на
2018 рік.

23.02

Девіз:

«Спілкуючись розвиваємося»
Мета: знайомство з надбаннями
української та світової культури,
відродження національних традицій,
популяризація 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.

24.03

27.04

25.05

Назва
«Актриса, яка грала душею»
до 85-річчя від дня
народження Н. М. Наум,
української актриси
Вечір – портрет
«Великий актор маленьких
ролей»
до 80-річчя від дня
народження Б. Брондукова,
українського актора
Мистецький вечір
«Слова замовкають, а
почуття ще говорять...»
до Міжнародного дня театру
Віртуальна екскурсія
найбільшими театрами світу
«Мальви для Квітки Цісик»
до 65-річчя від дня
народження американської
співачки українського
походження
Музичний вечір
«Беатріче з хутора
Мотронівка»
до 190-річчя від дня
народження Ганни Барвінок,
української письменниці
Літературний вечір

Дата

30.08

28.09

26.10

29.11

27.12

Назва
«Хресний шлях Людмили
Старицької-Черняхівської»
до 150-річчя від дня
народження української
письменниці
Вечір – портрет
«Мені випала щаслива
акторська доля»
до 120-річчя від дня
народження Н. Ужвій,
української актриси
Мистецький вечір
«Дивовижний світ
мереживних візерунків»
Майстри Петриківського
розпису
Зустріч з художником
«Письменник з душею
істинного українця»
до 240-річчя від дня
народження
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
Вечір – портрет
«Пророчиця Анна – матір
Святої Марії»
до Дня пам’яті Святої Анни
Година духовності
Зустріч зі священником

