ПРОГРАМА КЛУБУ 2019
Дата

Назва

«Шахи-гра по формі, по
змісту- мистецтво»
Виставка-інсталяція
04.01 «Степан Бандера: життя,
присвячене свободі»
Історична хвилинка до 110річчя від дня народження
(01.01)
04.02
«Павло Загребельний:
завжди несподіваний,
завжди цікавий»
Відео-година до Дня пам'яті
(03.02)
14.02 «Афганістан: героїзм крізь
біль та сум…»
Історико-патріотична
хвилинка
до
30-річчя
виведення
військ
з
Афганістану (15.02)
14.03
«Подвиг добровольців справжній приклад
незламності духу»
Патріотичний ранок,
концерт до Дня Добровольця
(14.03)
10«Україна - країна
європейських цінностей»
21.05
Виставка-панорама
16.05
«Європульс. Все про
Європу»
Віртуальна подорож до
тижня Європи (13-19.05)
02.0130.12

21.09- «Війни священні сторінки
04.10 навіки в пам’яті людській»
визволення
28.10 до 75-річниці
України від нацистських
загарбників (28.10)
Виставка-репортаж,
Патріотична хвилинка
03«Права людини і
17.12 громадянина» Тематичний
перегляд літератури
10.12 Інформаційна година до Дня
права (10.12)

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва
ЦРБ ім. П. А. Загребельного

«БІЛИЙ ФЕРЗЬ»
клуб любителів гри у шахи
Чекаємо Вас за адресою:
м. Київ, вул. Драйзера 6
Понеділок -Четвер 10.00–20.00
Неділя - 11.00–18.00
П’ятниця - 10.00–17.00
Субота–вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день

Адреса сайту:
http:// www. desnabib.kiev.ua
e-mail: librari141@ukr.net
http://www.facebook.com/desnabib

«…І виникає ігрова напруга
Серед шифрованих полів,
В розпалі «вдумливої битви»
Білого з чорним королів…»
Борода-Борисов В.

Київ – 2019

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ !
Шахи - чудова гра з
найдавнішою історією.
За твердженням психологів,
шахи допомагають людям будь-якого
віку тренувати розум та кмітливість,
розвивають логічне міркування.
В 1966 році був офіційно
заснований Всесвітній день шахів, що
відзначається 20 липня.

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.

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.
Протягом року в бібліотеці
проходять шахові турніри для читачів
різних вікових категорій.

Грайте у шахи, розвивайте пам'ять,
творче мислення і розумові здібності!

Цікаві факти про шахи:

Найдовша теоретично
можлива гра в шахи може
складатися з 5949 ходів.
 Чому традиційні шахові фігури
не схожі на фактичних солдатів,
слонів і королів? Причина
проста: перш ніж гра досягла
Європи, гра пройшла через
ісламський світ.
 Іслам забороняє робити статуї
тварин або людей і тому шахові
фігури
набули
трохи
абстрактного вигляду. Коли гра
поширилася на християнську
Європу, фігури не змінилися.
 Вислів «Шах і мат» походить
від перського слова «ShahMat»,
що означає «Король помер».
 З вихідного положення, коли
всі фігури на своїх місцях, існує
вісім різних способів поставити
мат в два ходи і 355 різних
способів поставити його у три
ходи.


ЗАПРОШУЄМО
ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

Емануель Ласкер (1868-1941) з
Німеччини зберігав титул
чемпіона світу з шахів більше
часу, ніж будь-який інший
гравець в історії: 26 років і 337
днів.

