План
основних заходів відділу культури на грудень 2017 року
Дата

Час
проведення

01.12.2017р. 14.00 год.

Місце
проведення

Назва заходу
(питання,що
плануються для
обговорення)

Участь
керівництва
місцевого рівня

бібліотека – філія
с-ща Ворохта

година інформації
«ВІЛ – СНІД.
Захисти себе сам»

-

Можлива
Заходи, які
Контактна
участь
потребують
особа
керівництва висвітлення
органів
влади
вищого
рівня
бібліотекар
бібліотеки-філії
с-ща Ворохта
Яремчанської
ЦБС

01.12.2017р.

13.00 год.

бібліотека-філія
с.Татарів

виховна година
«Україна та ВІЛСНІД: час діяти»

-

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Татарів
Яремчанської
ЦБС

01.12.2017р.

13.30 год.

ЦМБ м. Яремче

година милосердя
«Повір у себе» до
Міжнародного Дня
інвалідів

-

-

-

директор
Яремчанської
ЦБС

02.12.2017р. 15.00 год.

бібліотека-філія
с. Микуличин

година спілкування
«Сіймо добро і
даруймо добро» до
Міжнародного Дня
інвалідів

-

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Микуличин
Яремчанської
ЦБС

06.12.2017р. 15.30 год.

ЦДБ м. Яремче

урок мужності «На

-

-

-

заступник

варті миру і щастя»

директора
Яремчанської
ЦБС
бібліотекар
бібліотеки-філії
с-ще Ворохта
Яремчанської
ЦБС
директор
Яремчанської
ЦБС

06.12.2017р. 14.00 год.

бібліотека – філія
с-ща Ворохта

урок-диспут «Знання
і повага прав
людини»

-

-

-

08.12.2017р. 15.00 год.

ЦМБ м. Яремче

година спілкування
«Знаємо
свої
права, виконуємо
свої обов’язки»

-

-

-

08.12.2017р. 11.00 год.

Будинок культури
м. Яремче

регіональний оглядконкурс Вертепів та
Маланок

-

-

потребує

09.12.2017р. 14.30 год.

бібліотека – філія
с. Татарів

урок державності
«Твої права, твої
обов’язки»

-

-

-

15.00 год.

бібліотека – філія
с-ща Ворохта

правознавча година
«Права і закони в
суспільстві і твоєму
житті»

-

-

-

населені пункти
Яремчанського
краю

поминальні панахиди
до 31-ої річниці
Чорнобильської
катастрофи

-

-

директори та
зав.клубних
установ
Яремчанського
краю

ЦДБ м. Яремче

дитячий ранок
«Таємниця

-

-

заступник
директора

12.12.2017р

14.12.2017р. 12.00 год.

18.12.2017р.

14.00 год.

представники
влади та
громадськість
краю
-

директор
Будинку
культури
м. Яремче
бібліотекар
бібліотеки-філії
с.Татарів
Яремчанської
ЦБС
бібліотекар
бібліотеки-філії
с-ще Ворохта
Яремчанської
ЦБС

Миколаєвої ночі»

Яремчанської
ЦБС
бібліотекар
бібліотеки-філії
с-ща Ворохта

19.12.2017р. 14.30 год.

бібліотека – філія
с-ща Ворохта

дитячий ранок
«Забілів снігами гай,
іде Святий Миколай»

-

-

-

19.12.2017р. 16.00 год.

бібліотека – філія
с. Поляниця

дитячий ранок
«Миколай іде по
світу»

-

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Поляниця

19.12.2017р. 16.00 год.

Будинок культури
м. Яремче

Казка «Чарівна і
дивна ніч Святого
Миколая»

-

-

потребує

19.12.2017р. 17.00 год.

Майдан Свободи
м. Яремче

урочисте відкриття
Головної ялинки
міста

-

потребує

19.12.2017р. 15.00 год.
23.12.2017р. 16.00 год.

населені пункти
Яремчанського
краю

театралізовані
дійства та відкриття
Новорічних ялинок

міський голова,
представники
влади, молодь та
діти краю
селищний,
сільські голови та
громадськість
краю

-

потребує

22.12.2017р. 14.00 год.

ЦМБ м. Яремче

вечір пам’яті
«Україна
починається з тебе»
до дня народження
В’ячеслава
Чорновола –
політичного діяча

-

-

потребує

директор
Будинку
культури
м. Яремче
директор
Будинку
культури
м. Яремче
директори та
зав.клубних
установ
Яремчанського
краю
директор
Яремчанської
ЦБС

23.12.2017р. 15.00 год.

бібліотека-філія
с. Микуличин

година скорботи
«Ім’я, освячене

-

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Микуличин

любов’ю» до 80-ої
річниці від дня
народження
В’ячеслава
Чорновола
23.12.2017р. 14.00 год.

бібліотека-філія
с. Татарів

година пам’яті
«В’ячеслав Чорновіл:
політик,
правозахисник,
журналіст»

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Татарів

25.11.2017р. 13.00 год.

бібліотека-філія
с. Поляниця

бесіда «Він любив
Україну, дихав і жив
нею» до 80-ої річниці
від дня народження
В.Чорновола

-

-

-

бібліотекар
бібліотеки-філії
с. Поляниця

26.12.2017р. 13.00 год.

бібліотека-філія
м-ну Дора

краєзнавча мандрівка
«Абетка права»

-

-

-

бібліотека-філія
м-ну Дора

29.12.2017р. 14.00 год.

ЦМБ м. Яремче

Краєзнавча година
«Гнат Хоткевич –
віддзеркалення
багатогранної
особистості» до 140ої річниці від дня

-

-

потребує

-

директори та
зав. клубних
установ краю

народження Гната
Хоткевича
31.12.2017р З 12.10 год.
на
01.01.2018р.

Майдан Свободи
м. Яремче

Начальник відділу культури

святкова новорічноріздвяна програма «В
ніч Новорічну»

-

-

потребує

директор
Будинку
культури
м. Яремче

Оксана Кухарук

