
Програма клубу створена згідно 

календаря пам’ятних дат 

2019 року,  

літературних та мистецьких 

запитів слухачів Університету 

третього віку при 

територіальному центрі 

соціального обслуговування 

Деснянського району. 

 

 
 

Запрошуємо всіх любителів 

книги та кінематографу  

до активного читання та 

перегляду! 
 

 

 

 

 

 

КЛУБ ПРАЦЮЄ: 

кожної другої та  

четвертої п’ятниці місяця 

з 11.00 до 13.00 
 

Чекаємо на Вас за адресою: 

вул. Драйзера, 6 
 

Графік роботи бібліотеки: 
Понеділок - Четвер  10.00–20.00 

П’ятниця-  10.00–17.00 

Неділя -11.00–18.00 

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. 

 

Ч е к а є м о  н а  

з у с т р і ч  з  В а м и !  

 

 

Централізована бібліотечна система 

     Деснянського району м. Києва 

    Центральна районна бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 

 

 

 

«ПІЗНАЙМО СВІТ  

ЧЕРЕЗ КНИГУ  

ТА КІНЕМАТОГРАФ»  

 

 

 
Програма  

  

інтелектуального  клубу  
 

на 2019 рік  

 
 

 
 
 

Київ, 2019 



ШАНОВНІ ДРУЗІ!  
  

 Запрошуємо всіх бажаючих 

долучитись до інтелектуального клубу 

«Пізнаймо світ через книгу та 

кінематограф» для корисного і цікавого 

проведення дозвілля. 
 

Засідання  клубу передбачають: 
  

 знайомство з творчістю видатних 

особистостей у сфері української та 

світової літератури, науки, 

мистецтва; 
 

 

 привертання уваги читачів 

бібліотеки до знаменних історичних 

подій;  
 

 

 перегляди документальних, 

біографічних кінострічок, екранізацій 

літературних творів.  
  

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 2019 
 

 

Дата Назва заходу 

11.01 

 

«Сергій Параджанов – легенда та геній 

світового кіно» година мистецтва 

до 95-річчя від дня народження 

вірменського і українського 

кінорежисера (09.01) 

26.01 «Джеккі» - перегляд біографічної 

кінострічки про Жаклін Кеннеді 

08.02 

 

 

«Ким би ти не був, будь краще!» 

історична година 

до 210-річчя від дня народження 

Авраама Лінкольна, американського 

державного діяча (12.02) 

22.02 «Марко Вовчок - видатне явище в 

історії української літератури» вечір-

портрет присвячений українській 

письменниці, етнографу 

15.03 «Пісня буде поміж нас…» 

Кіногодина до 70-річчя від дня 

народження Володимира Івасюка (04.03) 

22.03 «Великий киянин – Олександр 

Вертинський» літературний ранок 

до 130-річчя від дня народження 

видатного актора, поета, композитора 

(21.03) 

12.04 «Чарлі Чаплін: історія великого 

коміка німого кіно» кіноранок 

до 130-річчя від дня народження 

американського актора та режисера кіно 

(16.04) 

26.04 «Скарбниця Шекспірівської 

творчості. Нове прочитання» 

літературно-біографічний ранок до 

455-річчя від дня народження 

англійського драматурга і поета (23.04) 

10.05 «Сюрреалізм Сальватора Далі» година 

мистецтва 

до 115-річчя від дня народження 

іспанського і американського художника 

(11.05) 

24.05 «Прометей європейської літератури, 

або творчість Оноре де Бальзака» 

літературний ранок 

до 220-річчя від дня народження 

французького письменника (20.05) 

13.09 «Я син свого часу…» кіногодина 

до 125-річчя від дня народження 

Довженка О. П. українського 

кінорежисера (10.09) 

20.09 «Хочем жити вольною сім’єю, чути в 

серці людяності щем…» 

літературна мозаїка до 90-річчя від дня 

народження Павличка Д., українського 

поета (28.09) 

04.10 «Мистецтво творять шал і розум…» 

кіноранок до 110-річчя від дня 

народження Богдана-Ігоря Антонича, 

видатного українського поета (05.10) 

18.10 «Лине слава козацька з далеких 

віків…» патріотична година 

до Дня українського козацтва та 

захисника України (14.10) 

08.11 «Битва за Київ. Факти, спогади та 

роздуми» 

історико-літературний огляд 

до 76-річчя з дня вигнання нацистів з 

міста Києва (06.11) 

22.11 «Принцеса Монако» - перегляд 

біографічної кінострічки 

06.12 «Происхождение»-перегляд 

біографічної кінострічки про Чарльза 

Дарвіна, англійського біолога 

 

 

 



 


