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Запрошуємо Вас  

відвідати масові заходи нашого 

клубу та прийняти активну 

участь!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткову інформацію про 

клуб «Золотий вік» 

Ви можете знайти в нашій бібліотеці. 
 

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 

 
 

 

                  «Наші партнери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Гурт «Гомін» 

- Рада ветеранів 

- Районна організація товариства  

Червоного Хреста України 

-Храм Андріана й Наталії 

- Центр у справах сім’ї та жінок 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Дата Назва 

14.07 
«Василь Кучер: перлини 

творчості письменника» 

Літературний бенефіс 
до 108-річчя від дня народження  

українського письменника(20.07)  

04.08 

«Цариця української сцени» 

Арт-година  

до 165 річчя від дня народження Марії 

Костянтинівни Заньковецької (04.08) 

 

29.09 

«Колись ми юними були, а 

зараз осінь наступила…» 

Літературно-музичний вечір  

до Міжнародного дня громадян похилого 

віку та Дня ветерана (1.10)  

06.10 

«Лине слава козацька з 

далеких віків». 

Літературно-історичний вечір 

до Дня Українського козацтва (14.10) 

 

10.11 

«Остап Вишня - київські 

усмішки» 
Вечір гумору 

до 130 річчя від дня народження 

українського письменника, сатирика і 

гумориста (13.11) 

15.12 

«Ходить світом Миколай». 

Літературно-музична 

композиція  
до свята Святого Миколая-чудотворця 

(19.12)  

 

 

 

Програма клубу 2019 рік 

Дата Назва 

13.01 

«Від Різдва - свята гожого, до 

Водохреща Божого» 

Літературно-музичний вечір 
 (07.01)    

17.02 

«У мові рідній – і минуле, й 

майбуття, у ній народу суть, 

його життя» 

Літературно-музичний вечір 

 

03.03 «Живуть, Кобзаре любий, 

поміж нас і голос твій, і 

пензель твій, і слово» 

Літературний вечір 
до 205 річчя від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка (9.03)  

14.04 

«Обіймемо Землю красою й 

любов'ю» 

Поетично-музичний зорепад  
до Всесвітнього дня Землі (22.04) 

 

5.05 

”Там де в пошані рідні батько 

і мати, там мир і злагода, на 

тім світ стоїть!” 

Літературна вечірка 
до Дня матері та Міжнародного дня 

родини. Всеукраїнський день сім’ї 

(10,15.05) 
 

26.05 

«Рідна столиця – це пісня 

крилата, пам'ять славетних 

часів» 

Літературне асорті  
до дня Києва (27.05)  

 

         Шановні  Деснянці! 
 

  Вашій увазі пропонуємо 

програму клубу на 2019 рік. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девіз клубу:  «Наша дума, наша пісня 

                          не загине у віках!»   
                                  Максим Рильський 

   Клуб „Золотий вік” створено в 2009 

році.  

Мета: організація дозвілля людей 

літнього віку, обۥєднання за 

допомогою спільних захоплень (любові 

до читання, поезії, народної, сучасної 

та класичної літератури, мистецтва),  

соціальна реабілітація, психологічна 

підтримка, підвищення інформованості 

з різноманітних питань членів клубу.    

Завданням клубу є популяризація 

історичної пам’яті, виконання 

заповідей моралі і душевної чистоти, 

відродження національних традицій 

своїх предків. 
 

 


