Дата
Протягом
року

01-17.01

Назва заходу
«Мандрівка в шахове
королівство»
Шахова композиція
«Степан Бандера —
життя, присвячене
свободі»
Книжковий калейдоскоп

Запрошуємо всіх любителів
шахів - від юнацтва до людей
похилого віку

Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва
Бібліотека ім. В. Кучера

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)

«Вони для нас виборюють

14.03

17.05

життя…»
Патріотична хвилина
до Дня українського
Добровольця (14.03)
«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)

Щоденно з 15-00 до 19-00
(крім суботи)
П’ятниця, неділя:
з 14.00 до 18.00

Королівський гамбіт
Клуб любителів гри у шахи

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

Київ, 2019

Шановні друзі !
Для
корисного
і
цікавого
проведення дозвілля у секторі галузевої
літератури працює клуб любителів гри
у шахи «Королівський гамбіт».

Історія шахів

Шахи в Україні

Ша́хи - одна з найпоширеніших
спортивних ігор сучасності, поєднує в собі
елементи мистецтва, науки і спорту.

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

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.

Новини Шахів
Для
відвідувачів
бібліотеки
постійно діє книжкова експозиція
«Мандрівка в шахове королівство».

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

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.

Програма гуртка 2019 рік
Дата
02.0130.12
19.02
14.03
17.04
23.04
15.05
22.05
13.09
25.09
15.10
19.11
11.12

19.12

Назва заняття
«Діалог культур - рівних і
різних»
Тематична виставка
«Happy English»
Свято англійської мови
«Книги про які говорить світ»
Ювілейна мозаїка
«Сторінками англійської
класики»
Ювілейна мозаїка
«Калейдоскоп цікавих фактів»
«Вікно в Японію»
Віртуальна подорож
«Мої перші кроки у вивченні
мови»
Виставка творчих робіт
«Шляхами англомовних країн»
Віртуальна подорож
«Прочитайте англійською»
Книжковий фуршет
«Вчи мову – виходь у світ»
Вікторина
«Письменники та їх твори»
Конкурс читацьких симпатій
«Діалог культур»
Тренінг
«Чаювання з улюбленими
книгами»
Літературно-мистецька
година

Запрошуємо до бібліотеки
отримувати знання!

Контактна інформація:
02166, м. Київ,
вул. Курчатова, 9/21
тел. 519-89-80
е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net
http:// www. desnabib.kiev.ua.
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

«Діалог культур»
Програма
гуртка по вивченню
англійської та японської мов
на 2019 рік

Київ, 2019

Шановні друзі!
Бібліотека ім. В. Кучера спільно з
навчально-культурним
центром «Схід–Захід» розпочали
роботу за просвітницьким
проектом «Бібліотека як
освітній простір».
Гурток «Діалог культур» по
вивченню англійської та японської
мов
забезпечує
естетичне
виховання
підлітків,
їх
інтелектуальний
і
духовний
розвиток,
підготовку
до
професійної
та
громадської
діяльності, організацію змістовного
дозвілля.












Мета й завдання навчання:
- оволодіння іноземною мовою як
засобом
міжкультурного
спілкування;
- уміння використовувати іноземну
мову як інструмент у діалозі
культур і цивілізацій сучасного
світу.

Основні завдання:
навчити планувати свою діяльність
та здобувати знання самостійно,
сформувати творчий підхід до
використання знань на практиці;
створити належні умови для
реалізації
свого
природного
потенціалу,
враховуючи
індивідуальні
особливості
кожного підлітка;
забезпечити
гармонійний
та
різнобічний розвиток кожного
учасника;
викликати інтерес до вивчення
англійської та японської мов та
підтримувати
його
впродовж
усього періоду занять;
актуалізувати в процесі засідань
позитивні риси характеру, сприяти
формуванню
культури
спілкування,
загальнолюдських
моральних якостей;
розвивати
здібності
до
використання
англійської
та
японської мов як інструменту
спілкування в діалозі культур.

До основних методів вивчення
слід віднести:
 презентації;
 тренінги;
 лекції та бесіди;
 ігри
(рухові,
навчальні,
комунікативні, рольові, дидактичні,
лінгвістичні);
 літературні конкурси та вікторини;
 інформаційно-рольові програми;
 тематичні виставки.
Завдання мають культурознавчий
характер і спираються на реальні або
умовні
соціокультурні
ситуації,
спонукають використовувати мову, як
інструмент для розв’язання тих чи
інших
проблем
комунікативного
характеру.

«Наші партнери»

Запрошуємо Вас
відвідати масові заходи нашого
клубу та прийняти активну
участь!!!

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва

Бібліотека ім. В. Кучера

- Гурт «Гомін»
- Рада ветеранів
- Районна організація товариства
Червоного Хреста України
-Храм Андріана й Наталії
- Центр у справах сім’ї та жінок

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

«Золотий вік»
Клуб спілкування
для людей літнього віку
Програма-2019

Київ, 2019

Шановні Деснянці!
Вашій увазі пропонуємо
програму клубу на 2019 рік.

Програма клубу 2019 рік
Дата

Назва

Дата

Назва

14.07

«Василь Кучер: перлини
творчості письменника»
Літературний бенефіс

«Від Різдва - свята гожого, до
Водохреща Божого»
13.01
Літературно-музичний вечір

до 108-річчя від дня народження
українського письменника(20.07)

(07.01)

17.02
03.03

Девіз клубу: «Наша дума, наша пісня
не загине у віках!»

«Живуть, Кобзаре любий,
поміж нас і голос твій, і
пензель твій, і слово»
Літературний вечір

«Цариця української сцени»
Арт-година

04.08

29.09

14.04

«Обіймемо Землю красою й
любов'ю»
Поетично-музичний зорепад

06.10

”Там де в пошані рідні батько

5.05

26.05

до дня Києва (27.05)

«Лине слава козацька з
далеких віків».
Літературно-історичний вечір

«Остап Вишня - київські
усмішки»
10.11

до Дня матері та Міжнародного дня
родини. Всеукраїнський день сім’ї
(10,15.05)

«Рідна столиця – це пісня
крилата, пам'ять славетних
часів»
Літературне асорті

«Колись ми юними були, а
зараз осінь наступила…»
Літературно-музичний вечір

до Дня Українського козацтва (14.10)

до Всесвітнього дня Землі (22.04)

і мати, там мир і злагода, на
тім світ стоїть!”
Літературна вечірка

до 165 річчя від дня народження Марії
Костянтинівни Заньковецької (04.08)

до Міжнародного дня громадян похилого
віку та Дня ветерана (1.10)

до 205 річчя від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка (9.03)

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.

«У мові рідній – і минуле, й
майбуття, у ній народу суть,
його життя»
Літературно-музичний вечір

15.12

Вечір гумору
до 130 річчя від дня народження
українського письменника, сатирика і
гумориста (13.11)

«Ходить світом Миколай».
Літературно-музична
композиція
до свята Святого Миколая-чудотворця
(19.12)

