
Масові заходи бібліотек Деснянської ЦБС  на вересень 2014 року. 
 
 

Зміст роботи Форма  проведення Дата 
проведення 

Категорія 
користувачів Відповідальний 

«Знання-це скарб, вміння учитись – це 
ключ до нього» 
до Дня знань (1.09) 

 
Виставка-порада 25.08-11.09 різні категорії Дитячий куточок 

Чорнобай Ю. М. 

«Ми сильні тоді, коли ми єдині» Тематична розкладка    2.09- 15. 09 різні категорії Кіреєва Н. П. 
Чернишева Н. А 

 «Народні мотиви в творчості 
Котляревського» 
до 245-річчя від дня народження. 
українського письменника  (9.09) 

Виставка-персоналія 

3-17.09    різні категорії сектор художньої 
літератури 
Вороніна О. Є. 

«Зачарований Десною. Творчий портрет  
генія» 
до 120-річчя від дня народження 
Довженка О. П., українського 
кінорежисера (10.09) 

Виставка - вшанування 
 

4-18.09 
 

різні категорії сектор художньої 
літератури 
Гриневич Т. Д. 

«Пізнаємо світ через кінематограф» 
до Дня українського кіно (10.09) 

Тематична полиця 4-18.09 різні категорії сектор 
періодичних 
видань 
Висоцька С. Д. 

«І ката, і героя він любив…» 
до 150-річчя від дня народження 
Коцюбинського М., українського 
письменника (17.09) 

Виставка-персоналія 11-25.09 різні категорії сектор художньої 
літератури 
Кириєнко Л. С. 
 

«Ми йшли у бій не ради слави…» Виставка-пам`ять 18-25.09 різні категорії сектор галузевої 



до дня партизанської слави  (22.09) літератури 
Жаровська С. І. 

«Дотик словом. Інтимна лірика Дмитра 
Павличка» 
до 85-річчя від дня народження 
українського поета, громадського діяча 
(28.09) 

Літературна полиця  
      23-30.09 

різні категорії сектор художньої 
літератури 
Пилипенко Л. М. 

 «Бабин Яр – відлуння в просторі 
культури та мистецтва» 
до  73-ої роковини трагедії  Бабиного Яру  
(29.09) 

Тематична розкладка 18-30.09 різні категорії сектор галузевої 
літератури 
Гребенюк Н. О. 

«Бібліотекар в художній літературі та на 
екрані» 
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Виставка – вернісаж, 
інформаційно – 

пізнавальна година 

22.09-1.10 різні категорії сектор художньої 
літератури 
Чернишева Н. А. 

 «Я хочу щоб в бібліотеці було…» 
 

Аукціон творчих 
ідей і пропозицій 

 
   1.09 – 10.09 

різні категорії Гриневич Т. Д. 
Гребенюк Н. О. 

«Золота поличка читача» Полиця улюблених книг 1.09 - 30.09 різні категорії Гриневич Т. Д. 
«Бібліотекар в художній літературі» Виставка – вернісаж 11.09 – 15.10 різні категорії Кириєнко Л. С. 
«Всі професії хороші – а бібліотекар 
краща…» 

Слайд – шоу  
про видатних 

бібліотекарів світу 
(перегляд  

відео – роликів) 

23.09 -30.09 різні категорії 
 
 

Кіреєва Н. П. 
 

«Поспішайте до бібліотеки» Акція 
(безкоштовний запис, 
прощення боржників) 

30.09 різні категорії 
 

Чернишева Н. А. 

 « Читайте у нас!»  Рекламний  різні категорії Чернишева Н. А.  



 десант 
(розповсюдження кульок 
з логотипом бібліотеки, 

рекламних листівок) 

30.09 Кіреєва Н. П. 

«Бібліотека – завжди вірно, надійно, з 
любов’ю…» 

Бібліо - чаювання 30.09 Біженці Чернишева Н.А. 
Кіреєва Н. П. 

«Апостол українського релігійно –
національного відродження». До 150-
річчя з дня народження  митрополита В. 
Липківського. 
 

Інформаційна година 29.09 різні категоріхї сектор художньої 
літератури 
Чернишева Н. А. 

Справжні твори мистецтва не старіють...” 
до 150 років від дня народження М.М. 
Коцюбинського, українського 
письменника і громадського діяча  17.09 

Виставка-портрет 4-31.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 
Кучера 

«Фільм О. Довженка «Земля»  - один з 
найвідоміших радянських фільмів» 

до 120 років від дня народження О.П. 
Довженка, українського кінорежисера і 

письменника 

Кіновечір: перегляд 
кінострічки, зустріч з 

кінознавцем 

17.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 
Кучера 

«Квітка на вулкані»  
до 85 років від дня народження А.О. 
Горської, українського художника-

монументаліста, діяча правозахисного 
руху 1960-х років в Україні 

Відеознайомство, 
виставка-вернісаж 

29.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 
Кучера 

«Партизанськими  стежками України» Тематична виставка 21.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 
Кучера 

«Народний Рух України та його роль в Інформаційна година 22.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 



історії України та Європи» Кучера 
«Про бібліотеки і бібліотекарів» до 

Всеукраїнського дня бібліотек 
Тематична виставка 23-30.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Сучасна бібліотека» Відео-година 25.09 різні категорії Бібліотека ім. В. 
Кучера 

“Зрілість - це наша юність з мудрими 
очима”, 

( Міжнародний день людей похилого віку 

Поетично-музична 
композиція 

29.09 Клуб»Золотий 
вік» 

Бібліотека ім. В. 
Кучера 

„Вони були дітьми свого часу”                                      
до 90-річчя від дня народження Л.Г. 

Шевцової (8.09), члена штабу підпільної 
комсомольської організації „Молода 

гвардія”                                 
та В.Й. Третякевича (9.09), одного з 

керівників організації „Молода гвардія”, 
Героя Радянського Союзу 

 
 

Тематична полиця 3 – 12.09 Молодь Бібліотека ім. С. 
Олійника 

„„Визволення” - перлина скарбниці 
документального кіно”                                       

до 120-річчя від дня народження О.П. 
Довженка (10.09), українського 

кінорежисера і письменника 

Кіновечір:перегляд 
кінострічки, зустріч з 

кінознавцем 

12.09 Молодь  
Бібліотека ім. С. 
Олійника 

«Святилище пізнання і добра, що в 
майбуття через минуле кличе» до  

Всеукраїнського дня бібліотек 

Екскурсія до бібліотеки 16.09 Молодь  
Бібліотека ім. С. 
Олійника 

„Твори М.. Коцюбинського на екрані”                             
до 150-річчя від дня народження М.М. 

Виставка-портрет, 
кіновечір 

19.09 Члени клубу  
Бібліотека ім. С. 



Коцюбинського (17.09), українського 
письменника і громадського діяча 

 Олійника 

„Богиня кіноекрану”            до 80-річчя 
від дня народження Софі Лорен (20.09), 

італійської кіноактриси 
 

Підбірка літератури 17 – 24.09 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

«Книжковий всесвіт бібліотеки»  Бібліотечний урок 18.09 Учні ЗОШ Бібліотека ім. С. 
Олійника 

„Вірші  - то моє життя”      до 85-річчя від 
дня народження Д.В. Павличка (28.09), 

українського поета й громадського діяча 
 

Виставка - персоналія 23.09 – 3.10 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

«Роль митрополита Василя Липківського 
у розбудові української церкви» 

 

Тематична розкладка    22.09- 1.10 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

«Потужний осередок науки і культури» 
до дня бібліотек 

Викладка літератури 25.09-7.10 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

„Вічні образи в літературній та 
малярській спадщині Шевченка” 

Тематична виставка 24.09 – 7.10 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

„Потужний осередок науки і культури”                             
до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Викладка літератури 25.09 – 7.10 Різні категорії Бібліотека ім. С. 
Олійника 

2014 рік – Рік Білорусії в Україні. 
Популяризація творчості письменників 

Алеся Адамовича та Василя Бикова.  
 

Огляд художніх творів 11.09 Різні категорії Бібліотека № 1 

До 90-річчя від дня народження 
П. А. Загребельного «Світоч української 

літератури» 

Літературна розкладка 25.08-10.09 Різні категорії Бібліотека № 1 



До 120-річчя від дня народження О. П, 
Довженка «Зачарована Десною» 

Бесіда 10.09 Різні категорії Бібліотека № 1 

«День знань» 
до Дня Знань 

Тематична виставка 1.08- 8.08 Різні категорії Бібліотека № 151 

«Краса нашого життя» до Міжнародного 
дня фізкультури і спорту 

Інформаційна година 6.08-12.08 Різні категорії Бібліотека № 151 

«Творці Народного Руху України» 
 

Тематична поличка 11.09-21.09 Різні категорії Бібліотека № 151 

«Скарбниця мудрості людської !» до 
Всеукраїнського дня бібліотек 

Тематична виставка 25.08-30.08 Різні категорії Бібліотека № 151 

"10 рецептів лікування якісною 
літературою" 

Виставка-рецепт 1.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 

"Вересень до школи з книжкою іде!" День знань 1.09 1-9 кл. Бібліотека № 115 
 "Великий майстер дитячої літератури" 

до 80 річчя В. Лучука (27.08)  
із циклу голосних читок  "Почесна…" 

Голосні читки 2.09 1-4 кл. Бібліотека № 115 

"На хмаринці проліта 
Осінь люба, золота" 

Тематична полиця 4.09 1-4 кл. Бібліотека № 115 

«Сузір’я вічного й святого – дитяча книга 
на землі» 

Книжкова виставка-
реклама 

10.09-30.09 1-9 класи Бібліотека № 115 

"Вулицями Читай-міста" Мандрівка книжковою 
виставкою 

9.09 2-4 кл. Бібліотека № 115 

"Класик нової української літератури"  
до 245 річчя І. Котляревського (9.09) із 

циклу "Сходинками до книжкового 
храму" 

 
Тематична полиця 

9.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 

"Життя з кнгою» Фотовиставка  11.09- 30.09  1-9 кл. Бібліотека № 115 
"І не оплаканий своїми…"  Усний біографічний 10.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 



до 120 річчя О. Довженка нарис 
"Пристрасний шукач правди"  

до 150 річчя від дня народження  
М. Коцюбинського (17.09) 
із циклу "Сходинками…" 

Тематична полиця 17.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 

"Уходили в поход партизаны" 
до дня партизанскої слави  (22.09) 

Історичний екскурс 22.09 5-6 кл. Бібліотека № 115 

        «10 рецептів лікування якісною    

літературою        

Конкурс малюнків на 
асфальті 

12.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 

«Книги – це переплетені люди» Інсталяція 17.09-30.09 7-9 кл. Бібліотека № 115 

• «Бібліотека – книжчин дім» Екскурсія до бібліотеки 1-5.09 Дошк. 
1-4 кл. 

Бібліотека  № 119 

• «І знову рідна школа нас запрошує у 
клас» (до Дня знань) 

Тематична виставка 1-7.09 1-9 кл. Бібліотека  № 119 

• «Ця добра книга виховує серце» (до 
145-річчя від дня народження Фелікса 
Зальтена, австрійського письменника 

(6.09) 

Відео-мандрівка за 
казкою «Бембі» 

8.09 Дошк. 
1-4 кл. 

Бібліотека № 119 

• «Співець краси, природи і людини, душі 
людської дивний чарівник» (до 120-річчя 

від дня народження Олександра 
Петровича Довженка, українського 
кінорежисера, письменника (11.09) 

Книжкова виставка 8-14.09 6-9 кл. Бібліотека №  119 

• «Найвизначніший козацький гетьман 
Петро Сагайдачний» 

Бесіда 10.09 5-9 кл. Бібліотека № 119 



• «Шляхами партизанської слави. Юні 
герої-партизани» (до Дня партизанської 

слави, 22.09) 

Виставка-спомин 19-25.09 5-9 кл. Бібліотека № 119 

• «Важким прокляттям впало ворогам 
моє жорстоко спалене дитинство» (за 
проектом «Треба жити і пам’ятати») 

Зустріч з очевидцем 
подій Великої 

Вітчизняної війни в 
Україні 

23.09 4-9 кл. Бібліотека № 119 

• "Бібліотеко! Священна колиско  
Науки, любові й добра!" (до 

Всеукраїнського дня бібліотек) 

Книжково-журнальна 
виставка 

25-30.09 1-9 кл. Бібліотека № 119 

«Я був задуманий на більше» (до 120 р. 
Довженка, 10.09) 

Файл-досьє  
 

10.09 8 – 9 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Стежкою Лісовичка»  
(до 85 р. Акімушкіна І. І.) 

Заняття гуртка з 
природознавства 

„Капітошка ” 

17.09 2 – 3 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Компас для книжкових мандрівок» Виставка друкованих 
видань бібліотеки 

10.09 5 -9 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Банк читацьких ідей» Скриня 11-29.09 2-10 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Наші друзі – партнери» Фото-виставка 18.09 5-9 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Сонячні квіти Петриківки» Майстер – клас 24.09 3 – 9 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Книги дитинства наших батьків» Книжкова виставка 26.09 1-4 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

«Бібліотека – територія творчості» Відео-репортаж 29.09 1-10 клас Бібліотека ім. Ю. 
Гагаріна 

 



 
 
 

Дирекція залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. За додатковою інформацією звертатися за 
вказаними телефонами: 

ЦРБ № 141 –  546 90 45 
Б-ка ім.. В.Кучера –  519 89 80 
Б-ка ім.. С.Олійника – 518 46 27 
Б-ка № 115 для дітей – 516 61 70 
Б-ка ім..Ю.Гагаріна для дітей – 518 73 63 
Б-ка № 119 для дітей – 518 52 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Бібліотекар                                                                                            Думанська Т. А. 


