Масові заходи Деснянської ЦБС на лютий 2018 р.
Зміст роботи
«Творчість П. А. Загребельного
в просторі європейської літератури»
до Дня пам’яті (3.02)
«Історія книги та друкарства в
Україні. Стародруки»
за проектом ««Пам’ятай! Відроди!
Збережи!»
«Незвичайні подорожі» Жюля Верна»
до 190 річчя французького письменникафантаста (8.02)

Форма проведення
Оглядова виставка
Відео-година
Виставка-вернісаж
Історико культурологічна
година
Літературнобіографічна виставка
Літературний вечір

Дата
проведення
1-14.02
1.02
1-28.02

Категорія
користувачів
Різні категорії

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Учні 5-6 кл.

ЦРБ ім.
П. Загребельного

15.02
5-19.02\
15.02

«Бути коханим – означає бути
щасливим»
до Дня закоханих (14.02)
«Хай Вам буде щастя, доля!
З масляною Вас!»

Виставка-вітання
Година ліричної
мозаїки
Народознавча година

7-21.02
14.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

18.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Наш дім - море»
до Всесвітнього дня захисту морських
ссавців (19.02)

Інтерактивне заняття

21.02

Учні 5-7 класів

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Низький уклін вам звитяжні
браття…»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Мова барвиста, мова багата,
рідна і тепла, як батьківська хата»
до Міжнародного Дня рідної мови
(21.02)

Патріотична експозиція
Вечір пам’яті

14-22.02
20.02

Різні категорії

Галерея мистецтв
Деснянського району

Мовознавча виставка
Виставка-діалог

14-28.02
21.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

за проектом «Пізнай прийми
та руку простягни…»
«Юлія запрошення до самогубства»
Знайомство з книгою
за проектом «Павло Загребельний: золоті
сторінки творчості»
«Митець – нової епохи західної
драматургії»
до120 річчя від дня народження
Виставка-портрет
Бертольта Брехта, німецького
письменника, драматурга (10.02)
«Лиш про любов сьогодні всі слова»
до Дня Святого Валентина (14.02)
«Творчі території Богдана Жолдака»
до 70 річчя від дня народження
українського письменника, сценариста,
драматурга (13.02)
«Рідна мова, чиста, як роса»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Пам’ять героїв стукає в наші серця»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
за проектом «Я гордий тим, що з
України родом»
«Видатний художник -авангардист»
до140 річчя від дня народження
Малевича К.,українського живописця
(23.02)
за проектом «Пам’ятай! Відроди!
Збережи!»

Вечір поезії

Бібліомікс

Літературно-музичний
вечір
Вечір-реквієм

27.02

4-20.02

13.02

Різні категорії

Різні
категорії

Юнацтво

13.02

Різні
категорії

18.02

Клуб
«Золотий вік»

20.02

Юнацтво

ЦРБ ім.
П. Загребельного
Бібліотека ім.
В. Кучера

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

Віртуальна виставкавернісаж

23.02

Різні
категорії

«Василь Кучер: перлини творчості
письменника»
«Трудна любов» роман

Літературні читання

«Калейдоскоп професій»
за проектом «В життя зі школи стежку
Урок - знайомство
обираємо»
«Я можу писати лише для людей, які
мені цікаві»
Виставка - портрет
до 120 річчя від дня народження Б.
Брехта, німецького письменника (10.02)
«За християнським народним звичаєм
Зустріч зі священником
ми Стрітення Господнє зустрічаєм»
до свята Стрітення Господнього (15.02)
«Хто вмирає в боротьбі – в серцях
живе навічно»
Година мужності
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«І поки житиме мова – житиме її
народ»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Улюблений письменник – фантаст
для всіх поколінь»
до 190 річчя від дня народження Жуля
Верна французького письменника (08.02)
«Вони гідні, щоб про них пам’ятали»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Світ пригод Жуль Верна»
до 100 – річчя від дня народження
французького письменника (08.02)

26.02

Різні
категорії

1.02

Юнацтво

6 – 16.02

Різні категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека ім.
С. Олійника

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

20.02

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Урок - гра

21.02

Учні

Книжкова поличка

5.02-15.02

Різні категорії

Урок слави

25.02

Учні 5-6 кл.

Виставка - презентація

01-15.02

Різні категорії

15.02

Бібліотека ім.
С. Олійника

Бібліотека №151
Бібліотека №151
Бібліотека №1

«Масляну святкували, люту зиму
проводжали»
до народного свята Масляна (18.02)
«Пам’ятаймо про тих, хто за правду
повстали!»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Світ фантазії Сергія та Марини
Дяченків»
українські письменники-фантасти
«У морській стихії Жуля Верна»
до 190 річчя від дня народження
французького письменника (08.02)
«Мова – духовне багатство народу»
до Міжнародного дня рідної мови
(21. 02)
«Сторінками української революції»
до 100-річчя української революції 19171921 рр.
«Я – українець, і я цим пишаюсь»
«Книга запрошує на побачення»
до Дня святого Валентина (14.02)
«Гірлянда кохання»
до Дня святого Валентина (14.02)
«Під знаком Купідона»
до Дня святого Валентина (14.02)
«Небесна сотня в вирій полетіла…»
розповіді для дітей про героїв (20.02)
«Розгортаєш книгу – відкриваєш світ»

Майстер - клас

Бібліотека №1

18.02
Старшокласники

Тематичний перегляд

20.02-02.03

Різні категорії

Бібліотека №1

Бібліоальтанка

05.02-28.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Ювілейний календар

05.02-16.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Літературна криниця

12.02-26.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Книжкова виставкапанорама

12.02-28.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Книжково-ілюстрована
виставка
Романтичний куточок

14.02-28.02

Учні 1-4 кл.

Бібліотека №115

12.02-16.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Акція

14.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №115

Майстер-клас

14.02

Учні5-9 кл.

Бібліотека №115

зустріч з видавництвом
«Мамине сонечко»
Книжкова виставкаенциклопедія

20.02

1-4 кл. «Мрія»

Бібліотека №115

15.02-28.02

Учні1-4 кл.

Бібліотека №115

«Свій день народження святкує
книга»: «Гидке каченя» Г.Х. Андерсен
до 170-річчя книги
«Життя видатних дітей»
«Золотоверхий, величавий – наш
рідний Київ, місто-сад»
«Найбільше в світі я люблю море,
музику й волю…»
до 190-річчя від дня народження Жуля
Верна, французького письменника (8.02)
«Вишивка бісером»
за участі клубу «Гармонія» при КОЦ
«Дивосвіт»
«Небесна Сотня! То найвищий гарт,
То символ правди, совісті, свободи»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«О мово вкраїнська! Хто любить її,
той любить мою Україну!»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Цікавинки української мови»
за участі письменниць і мовознавців
Антоніни Мовчун і Лесі Мовчун,
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Унікальні куточки України,
створені природою та людиною»
до Всесвітнього дня заповідників та
національних парків
за проектом «Пам’ятай! Відроди!
Збережи!»
«Сонечко на пам'ять»
до народного свята Масляна (18.02)

Голосні читки
за творами-ювілярами

16.02

Учні 1-4 кл.

Бібліотека №115

Літературні цікавинки

22.02-28.02

Учні 1-4 кл.

Бібліотека №115

Краєзнавча виставка

01.02-31.03

Учні 3-9 кл.

Виставка-досьє

05-11.02

Учні
6-9 кл.

15.02

Дошк.
Учні 1-6 кл.

16-23.02

Учні 5-9 кл.

Бібліотека №119

Книжкова виставка

19-25.02

Різні категорії

Бібліотека №119

Мовознавчий урок

22.02

Учні 1-4 кл.

Заняття гуртка
«Творчість юних»

Бібліотека №119
Бібліотека №119
Бібліотека №119

Виставка-вшанування

Бібліотека №119
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Віртуальна екскурсія

08.02

Майстер - клас

16.02

Різні категорії

Учні 2 – 4 кл.

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

«Тож нам не було запасного обходу»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Як примирити «хочу» і «треба»
«Оскри жар - птиці Любові Гонтарук»

Книжкова виставка
Відео-година - реквієм
Виставка - порада
Тренінг
Творча зустріч

15 – 23.02
20.02
16 – 25.02
21.02
27.02

Різні категорії
Учні 6 – 7 кл.
8 – 10 кл.

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

