ПРОГРАМА
Дата

Назва заходу

Протягом
року

«Мандрівка в шахове
королівство»
Шахова композиція

15.03

«Немає більшої сили,
ніж стійкість духу
добровольця»
до Дня українського
добровольця (14.03)
Патріотична хвилинка

26.04

«Біль і крик душі
під знаком Чорнобиля»
до Дня памяті
Чорнобильської трагедії
(26.04)
Патріотична хвилинка

23.11

16.12

«Пройдуть роки,
десятки років...
Цього ніколи не забути»
до дня пам'яті жертв
голодоморів та політичних
репресій (23.11)
Акція «Засвіти свічку»
«Збройні сили України —
Слава, гордість,
міць країни!»
до Дня Збройних сил
України (6.12)
Патріотична хвилинка

Запрошуємо всіх любителів
шахів - від юнацтва до людей
похилого віку.
П’ятниця, неділя:
14.00 - 18.00

Контактна інформація:
02166, м. Київ, вул. Курчатова 9/21
тел.: (044) 519-89-80
імейл: bibliotekakuchera@ukr.net
вебсторінка: http://desnabib.kiev.ua

Чекаємо на Вас:
понеділок-четвер:

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва

Бібліотека ім. В. Кучера

Королівський гамбіт
клуб любителів
гри у шахи
ПРОГРАМА - 2020

11.00 – 19.00
п’ятниця, неділя: 11.00 -18.00
субота: вихідний
останній понеділок місяця –
санітарний день
Київ, 2020

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.

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.

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».

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.

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.

«Партнери бібліотеки»

Запрошуємо Вас
прийняти
активну участь
в масових заходах клубу!!!

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва

Бібліотека ім. В. Кучера

- Гурт «Гомін»
- Рада ветеранів Деснянського району
- Деснянська районна організація
Товариства Червоного Хреста
України
- Храм святих мучеників Адріана та
Наталії
- Центр у справах сім’ї та жінок
Деснянського району.

Контакти:
02166, м. Київ,
вул. Курчатова 9/21
тел. 519-89-80
імейл: bibliotekakuchera@ukr.net
вебсторінка: http://desnabib.kiev.ua
Графік роботи:
Понеділок-Четвер:
11-00 – 19-00
П’ятниця, Неділя:
11-00 – 18-00
Субота: вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день

Золотий вік
клуб спілкування
для людей літнього віку

Програма-2020

Київ, 2020

Шановні друзі!
Для корисного і цікавого проведення
дозвілля у секторі художньої
літератури з 2009 року працює клуб
«Золотий вік» для людей літнього
віку.

Програма клубу 2020 рік
Дата

Назва заходу

Назва заходу

19.07

«Василь Кучер: перлини
творчості письменника»

«Симоненко - поет,
народжений з любові»
12.01

16.02

до Дня української писемності
та мови (21.02)
Літературна вечірка

22.03

«Співак із країни кохання
і квітів»
до 95-річчя від дня народження
Дмитра Гнатюка, українського співака
та режисера (28.03)
Музична година

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

«Поет – пісняр»

Максим Рильський

05.04
Члени клубу мають право:

до 85-річчя від дня народження
Вадима Дмитровича Крищенка,
українського поета (1.04)
Відеознайомство

«Рідна домівка, рідна сім’я –
тут виростає доля моя»
10.05

31.05

до 109-річчя від дня народження
В. С. Кучера українського
письменника (20.07)
Літературна година

до 85-річчя від дня народження
українського поета, журналіста,
правозахисника (08.01)
Поетично-музична композиція

«Жіночі голоси
у вітчизняній літературі»

 користуватись
інформаційними ресурсами
бібліотеки;
 брати участь у всіх заходах
бібліотеки і клубу;
 вносити пропозиції та
зауваження щодо діяльності
роботи клубу, вдосконалювати
форми його роботи.

Дата

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

«Рідна столиця –
це пісня крилата,
пам'ять славетних часів»
до Дня Києва (31.05)
Літературно-мистецький вечір

16.08

29.09

11.10

«Згубилось літо золоте
у глибині старого саду»
до свят: Медовий Спас (14.08)
та Яблучний Спас (19.08)
Народознавча година

«Хай скроні наші посивіли,
але душа ще молода!»
до Міжнародного дня громадян
похилого віку та Дня ветерана (1.10)
Літературно-музичний вечір

«Мов чудовий самоцвіт,
Горить слава давніх літ»
до Дня Українського козацтва (14.10)
Літературно-історичний вечір

«Пирогов М. І. - видатний
хірург, учений і винахідник»
22.11

до 210-річчя від дня народження
російського та українського хірурга,
анатома, педагога (25.11)
Інформаційна година

«Із неба в український край
йде зимовий Миколай»
20.12

до дня Святого Миколая-чудотворця
(19.12)
Літературно-музична композиція

