
Масові заходи бібліотек Деснянської ЦБС на вересень 2016 року 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

 

«Українське кіно сьогодні: проблеми і досягнення» 

до Дня українського кіно (10.09)  

Тематична полиця 

Кіногодина 

1-15.09 

9.09 

Різні категорії 

Члени кіноклубу 
ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«СМС – сім’я , молодь, спорт» 

до Дня фізичної культури і спорту(10.09) 

Виставка - порада 5-16.09 Молодь ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Він був кумиром своєї епохи…» 

до 175- річчя від дня народження Драгоманова М. П., 

письменника, публіциста, історика, громадського діяча 

(18.09) 

Виставка-вшанування 12-26.09 Юнацтво, молодь ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Дзвони миру…» до Міжнародного дня миру (21.09) Виставка-перегляд 13-27.09 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Король «епохи «джазу»» 

до 120- річчя  від дня народження Френсіса Скотта 

Фіцджеральда, американського письменника (24.09) 

Виставка-персоналія  

 

15-30.09   Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Історична проза та белетристика Семена Скляренка» 

до 115-річчя від дня народження українського письменника 

(26.09) 

Виставка-персоналія  19.09-3.10 Юнацтво ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Українські міста запрошують…» 

до Всесвітнього дня туризму (27.09) 

Туристична мозаїка 20.09 - 4.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Пам`ять про жертви Бабиного Яру в наші стукає серця» до 

75-ої роковини трагедії  Бабиного Яру (29.09) 

Виставка – спомин 

Урок-реквієм 

22.09-6.10 

27.09 

Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність» 

«Совість української державності…» 

Цикл заходів до проведення 

тижня Грушевського  

21-28.09 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 



до 150-річчя від дня народження українського історика, 

громадського діяча (29.09) 

за окремим планом 

 «Робити читання стилем життя…» 

«Запрошуємо в світ інформації через бібліотеку….» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)  

Виставка-перегляд 

Акція, день відкритих 

дверей 

15-30.09 

29.09 

Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Роки людині до лиця» до Дня людей старшого віку (1.10) Книжкова виставка  22.09-6.10 Старша вікова категорія ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Штрихи до літературного портрету Івана Багряного» 

до 110-річчя від дня народження Багряного І., українського 

письменника, громадського діяча (2.10) 

Виставка-персоналія 26.09-10.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Мовою музики…» до дня музики (2.10) (художні твори 

про композиторів світових та українських) 

Виставка - огляд 26.09-11.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Ідеали правди і краси» до 135-річчя від дня народження 

Кочерги І.,українського письменника, драматурга (6.10) 

Виставка-вшанування 29.09-13.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Станіслав Лем – фантаст, який ненавидить фантастику» до 

95 років від дня народження Станіслава Лема , польського 

письменника 

12/09 

Тематична полиця 1-30.09 Різні категорії 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Герберт Уеллс як майстер наукової фантастики» 

до150 років від дня народження Герберта Уеллса, 

англійського письменника-фантаста 

Тематична виставка 1-30.09 Різні категорії 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Великий Гетсбі - Френсіс Скотт Фіцджеральд» 

до120 років від дня народження Френсіса Скотта 

Фіцджеральда , американського письменника 24/09 

Тематична розкладка 1-30.09 Різні категорії 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Подвигу належить дорога у вічність» 

до дня партизанської слави 
Тематична розкладка 14-30.09 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 



«Дивосвіт скарбів книжкових» до Всеукраїнського дня 

бібліотек 
Свято книги 14-30.09 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«У Бабиному Яру палають сотні свіч…» Вечір-спогад 25.09 юнацтво 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Колись ми юними були, а зараз осінь наступила…» Літературно-музичний вечір 25.09 Члени клубу 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

„День, з якого починається дорога в майбутнє” до Дня 

знань (1.09) 
День відкритих дверей 1.09 Учні 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

«Демократія важлива не лише сама по собі» до 

Міжнародного дня демократії (15.09) 
Тематична підбірка 10 – 20.09 Різні категорії 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Право народів на мир” до Міжнародного дня миру (21.09) Бесіда – діалог 21.09 Молодь 
Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Бабин яр: трагедія про трагедію” до 70-річчя трагедії в 

Бабиному яру 
Виставка – реквієм 14.09 -  4.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Ми будем пам’ятать лиху годину” до 70-річчя трагедії в 

Бабиному яру 
Година – спомин 28.09 Молодь 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

        „Історичний портрет в синьо-жовтому інтер’єрі” до 150-річчя  

від дня народження М.С.Грушевського (29.09), 

українського історика, державного і громадсько-

політичного діяча, першого Президента України 

Виставка-портрет 27.09 – 4.10 Молодь 
Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Прогулянка з книжкою і не без моралі” до Всеукраїнського 

дня бібліотек (30.09) 
Екскурсія до бібліотеки 30.09 Учні, студенти 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

«Світ голубого екрану» (до Дня українського кіно (10.09) 
Огляд  12.09 Учні старших класів 

Бібліотека № 151 



«І. Багряний – поет і громадянин» Година поезії 

Літературна розкладка 
25.09-5.10 Різні категорії  Бібліотека № 151 

«Турбуємося про людей похилого віку»  

(до Дня людей похилого віку (1.10) 

Виставка-заклик 26.09-10.10 
Різні категорії 

Бібліотека № 151 

«Знання- в книгах, книги- в бібліотеках» 

(до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Комплекс заходів (виставка, 

екскурсія, інформаційна 

година) 

29.09 Молодь Бібліотека № 151 

«Найжорстокіший злочин ХХ століття: пам`ять не 

вмирає…» до 75-ої роковини трагедії Бабиного Яру (29.09) 

Тематичний перегляд 22.09-6.10 Різні категорії 
Бібліотека-філія  

№ 1  

«Надзвичайні таланти Михайла  Грушевського» 

до 150-річчя від дня народження українського історика, 

громадського діяча (29.09) 

Виставка - портрет 21-29.09 Різні категорії Бібліотека-філія  

№ 1 

«Бібліотека-важлива складова духовної культури нації» до 

Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Інформаційна полиця 

 

15-30.09 

30.09 

Різні категорії Бібліотека-філія  

№ 1  

 «Ходи тільки по лінії найбільшого опору - і ти пізнаєш 

світ»до 110-річчя від дня народження Багряного І., 

українського письменника (2.10) 

Виставка-ювіляр 26.09-10.10 Різні категорії Бібліотека-філія  

№ 1  

„Перший раз – у перший клас” Тематична полиця 01.09-15.09 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Осінь по гаю легенько ступає” Тематична полиця 05.09-19.09 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Грушевський – історик і президент” (до 150-річчя від дня 

народження, за проектом «Українці…») 

Книжкова-виставка-ім`я 07.09-21.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

«Holidays» Listen and watch 08.09 Дошкільники Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Українці, що вдосконалили світ”(за проектом 

«Українці…») 

Тематична полиця 12.09-27.09 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 



„Сторінками історії Києва” Тематична полиця 13.09-28.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

«Королева детективу Агата Крісті» (до 125 – річчя від дня 

народження англійської письменниці) 

Тематична полиця 15.09-30.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Школа гарних манер” Тематична полиця 15.09-30.09 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Біжать узори в глиб століть” (Про український рушник) Слайд-оповідь 20.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Мандри книжковим Всесвітом” (До Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

Книжкова виставка-подорож 

підготовлена читачем 

22.09 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Бабин Яр: без права на забуття” Виставка однієї книги 23.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

«Відклали мишку – взяли книжку» 

(до Всеукраїнського дня бібліотек) 

Книжкова виставка-

рекомендація 

26.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Мистецтво Ренесансу” Мистецький калейдоскоп 

(клуб «Дивовижний світ 

мистецтва») 

27.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

„Книжковий фуршет” (До Всеукраїнського дня бібліотек) Виставка-огляд 28.09 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

«Стань на день бібліотекарем» 

( до Всеукраїнського дня бібліотек) 

Промоакція 29.09 Учні 1-9 кл. Бібліотека № 115 для 

дітей 

«Знання – це скарб,а вміння вчитись – ключ до нього»: День знань 01.09 Учні 1-9 кл. Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Цікаві історії речей» Виставка - відкриття 01.09-15.09 Учні 5 – 9 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 



«Школо! Двері відчиняй!» Книжкова виставка 01.09-15.09 Учні 1 – 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«А що нового в бібліотеці?» 

Екскурсія 

01.09 Учні 3 – 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Осінь - це друга весна,  

коли кожен листочок – квітка» 
Виставка саморобок 01.09-16.09 Учні 1 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Читати англійською - це класно!»  Виставка - хобі 01.09 Учні 5 – 9 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Вересневі фантазії» Майстер – клас 01.09 Учні 1 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

 «Сторінками улюблених казок»  

(до Всеукраїнського дня довкілля) 
Театралізовані читання 01.09 Дошкільники  

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Радимо почитати» Огляд новинок 01.09-15.09 Учні 5 – 8 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

« Гід у книжковому місті»  

(інформаційно-бібліографічні видання) 
Виставка 01.09-15.09 Учні5 – 9 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Усе проходить, та не все забувається»  

(День пам’яті загиблих у Бабинім Яру) 
Інтернет - довідка 12.09 Учні 9-11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Завдяки історичній пам’яті народ стає  нацією, країна — 

державою»  

Заочна подорож до історико 

- меморіального музею 

Михайла Грушевського    

14.09 Учні 9 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Екологічний календар осені» 
Заняття гуртка любителів 

природи «Капітошка» 
15.09 Учні 2 – 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Українські письменники –  

ювіляри року» 
Книжкова виставка 22.09-30.09 Учні 5 – 9 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 



 

«Цікаво про здоров’я» 
Заняття гуртка любителів 

природи «Капітошка» 
29.09 Учні 2 – 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Коли спорт полюбиш – сильним, спритним будеш» (до 

Тижня фізичної культури) 
Книжкова викладка 5-11.09 Учні 1-9 кл. 

Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Читаємо англійську класику в оригіналі» Літературна викладка 8-15.09 Учні 6-9 кл. 
Бібліотека № 119 для 

дітей 

«У нас в гостях видавництво журналу Мамине сонечко» Зустріч 14.09 
Дошк., 

Учні 1-5 кл. 

Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Деснянський район – наша мала Батьківщина» Краєзнавча викладка 14-20.09 Учні 7-9 кл. 
Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Таємничий світ Агати  Крісті» (до 125 річчя від дня 

народження Агати Крісті, англійської письменниці, 15.09) 
Виставка-детектив 14-21.09 Учні 7-9 кл. 

Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Мандруємо вулицями Лісового масиву» Бібліографічна поличка 21-26.09 Учні 5-9 кл. 
Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Літописець та поборник України» (до 150-річчя від дня 

народження першого Президента України, визначного 

державного і громадського діяча Михайла Сергійовича 

Грушевського, згідно Указу Президента України, 29.09) 

Виставка- персоналія 26-30.09 

Учні 5-9 кл. 
Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Попіл Бабиного Яру в наші стукає серця» (до 75-річчя 

трагедії) 

Книжкова викладка-пам’ять 28.09-5.10 
Учні 7-9 кл. 

Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Бібліотеки потрібні дітям – 

Діти потрібні бібліотекам!» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

Книжково-журнальна 

виставка 

26.09-4.10 

 

Учні 1-9 кл. 

 

Бібліотека № 119 для 

дітей 

«У книги люди, наче бджоли в соти, знесли духовний, 

чародійний мед» (спільно з працівниками Музею книги та 

друкарства України) 

Зустріч 27.09 Учні 4-6 кл. Бібліотека № 119 для 

дітей 

«Наша книжечка дитяча – вірна подруга дітей» (спільно з 

працівниками видавництво «Фонтан казок») 
Зустріч  29.09 Учні 4-6 кл. 

Бібліотека № 119 для 

дітей 


