
Дата Назва заходу 

Протягом 

року 

«Мандрівка в шахове 

королівство» 

Шахова композиція 

01-17.01 

«Степан Бандера — 

життя, присвячене 

свободі» 

Книжковий калейдоскоп 
до 110- річчя від дня народження 

українського політичного діяча 

(01.01) 

15.02 

«Афганістан –то біль і 

смуток, чиєсь обірване 

життя» 

Історична хвилина                                                                               
до 30-річчя виведення  військ з 

Афганістану (15.02) 

14.03 

 

«Вони для нас виборюють 

життя…» 

Патріотична  хвилина            

до Дня українського 

Добровольця (14.03) 

17.05 

«Про біль, про муки, 

пам'ятайте, люди»  
Година-реквієм  

до дня  скорботи і пам’яті жертв 

депортації кримськотатарського 

народу (18.05) 

23.11 

 «Незгасима свічка 

пам`яті» 

Акція «Засвіти свічку» 
до дня пам'яті жертв голодоморів 

та політичних репресій (23.11) 

 

Запрошуємо всіх любителів 

шахів - від юнацтва до людей 

похилого віку  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоденно з 15-00 до 19-00 

(крім  суботи) 

П’ятниця, неділя: 

з 14.00 до 18.00 
                   

 

 

 

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 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 
       

        Бібліотека ім. В. Кучера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Королівський гамбіт 

     Клуб любителів гри у шахи  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2019 

http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018
javascript:window.open('http://niklib.com/news/kaleidoscope/um090116ua.html','','toolbar=no,%20bar=no,%20location=no,%20scrollbars=yes,%20status=no,%20menubar=no,%20resizable=yes,%20width=760,%20height='+screen.availHeight+'');void(0)
javascript:window.open('http://niklib.com/news/kaleidoscope/um090116ua.html','','toolbar=no,%20bar=no,%20location=no,%20scrollbars=yes,%20status=no,%20menubar=no,%20resizable=yes,%20width=760,%20height='+screen.availHeight+'');void(0)


Шановні друзі !  

 Для корисного і цікавого 

проведення дозвілля у секторі галузевої 

літератури працює  клуб  любителів гри 

у шахи «Королівський гамбіт».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Члени клубу мають право: 
 

 користуватись інформаційними 

ресурсами бібліотеки; 

 брати участь у всіх заходах 

бібліотеки і клубу; 

 вносити пропозиції та зауваження 

щодо діяльності роботи клубу, 

вдосконалювати форми його 

роботи. 
 

За допомогою тематичної 

літератури, пропонованої з фондів 

бібліотеки, члени клубу мають 

можливість підвищувати кваліфікацію 

гри  

Історія шахів  
 

Ша́хи - одна з найпоширеніших 

спортивних ігор сучасності, поєднує в собі 

елементи мистецтва, науки і спорту. 
 

Даній грі вже до двох тисяч років, і 

історія гри починається ще в Індії, після 

чого гра перейшла в сусідні країни, 

зокрема з'явилися японські шахи Сеги, і в 

другому тисячолітті вже з'явилася в Європі 

та Африці. 
 

 
 

Ближче до 15-16 сторіччя історія 

шахів підвела більш точні правила гри, які 

максимально схожі на ті до яких ми звикли.  
 

Але вже в 19 столітті офіційно 

затвердили правила, які до сьогодні 

використовуються. 
 
 

Шахи в Україні  
 

В Україні шахи відомі з 10-11 ст., 

куди були принесені з батьківщини 

шахової гри Індії.  

Знайдено шахові фігури в 

археологічних розкопах Вишгороду, Києва, 

Турова, в Чорній Могилі біля Чернігова.  

В усній словесності, зокрема 

билинах, згадується, що шахи були 

популярні за часів Київської Русі 

 

Новини Шахів  
 

Для відвідувачів бібліотеки 

постійно діє книжкова експозиція 

«Мандрівка в шахове королівство». 
 


