
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва  

 на січень 2019 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Нехай у Новім році дива чарівні стануться…» 

до Нового року (01.01) 

Книжковий 

калейдоскоп 

28.12-14.01 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Степан Бандера: життя, присвячене свободі» 

до 110-річчя від дня народження українського політичного 

діяча (01.01) 

Виставка – персоналія 

Історична хвилинка 

26.12-11.01 

04.01 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Від Різдва, свята гожого до Водохреща Божого» 

до зимових свят (07,19.01) 

Народознавча 

виставка 

Інформаційна година 

3-20.01 

03-4.01 

11.00 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Сергій Параджанов - легенда та геній світового кіно» 

до 95-річчя від дня народження українського кінорежисера 

(09.01)   

Ювілейна виставка 

Година мистецтва 

2-16.01 

11.01 

11.00 

Різні категорії 

Члени клубу 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Виставка українського художника Кравченко Вадим» Персональна виставка 18.01-08.02 Різні категорії Галерея мистецтв 

«Соборність України: під прапором волі» 

до 100-річчя проголошення Акту злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 

Республіки (22.01) 

за проектом «Україна: історія, сьогодення, майбутнє!» 

Виставка - хроніка 

Історико-

патріотичний ранок 

15-29.01 

23.01 

14.00 

Юнацтво 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Джекі» 

біографічна кінострічка про Жаклін Кеннеді 

Кіногодина 26.01 

11.00 

Члени клубу ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Павло Чубинський. Український гімн і не тільки…» 

до 180-річчя від дня народження українського  поета, 

етнографа, фольклориста (27.01) 

Літературознавча 

виставка 

Літературно-

біографічна хвилинка 

21-31.01 

 

24.01 

14.00 

Різні категорії 

Члени клубу 

«Білий ферзь» 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Українська мова – духовна скарбниця народу» 

за проектом ЦБС«За українську мову!» 

Виставка - вернісаж 28.01-30.12 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ»                               

 за проектом ЦБС «Україна – історія, сьогодення, 

майбутнє!»  

Виставка-інсталяція 
Протягом 

року 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Здоров’я без ліків і довголіття без хвороб»  

 
Виставка - порада 

Протягом 

року 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Степан Бандера — життя, присвячене свободі» 

до 110- річчя від дня народження українського політичного 

діяча (01.01) 

Книжковий 

калейдоскоп 
01-17.01 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Від Різдва - свята гожого, до Водохреща Божого»  
до Різдва Христового (07.01) та Святвечора водохресного 

(18.01) 

Літературно-

музичний вечір 

18.01 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Соборна мати Україна – одна для всіх як оберіг»  

до 100-річчя проголошення Акта злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 

Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання 

(22.01) 

Літературно-

історичний вечір 

22.01 

13.30 

Юнацтво Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«З рідним словом – ми український народ» 
за проектом ЦБ «За українську мову!» Виставка-інсталяція 02 .01-30.12 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Подолаємо насилля гендерне разом» Тематична виставка 02 .01-30.12 Різні категорії 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Там цвіт прекрасний України довічним сном калина 

спить»  
до Дня пам’яті героїв Крут (29.01) 

Виставка – досьє 

 
22-30.01 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Гендер для всіх» 

 

Урок 

 (бліц-опитування) 
22.01 

12.30 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Відомі світові імена»  
 до ювілеїв письменників 

Творчий вечір 

 

26.01 

16.00 
Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Українська мова – рідна моя мова»  

за проектом «За українську мову!» 
Книжкова виставка 10.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Внесок у розвиток світового кінематографа С. 

Параджанова»  

до 95-річчя від дня народження українського кінорежисера 

(09.01) 

Огляд творчості 

Тематична розкладка 

10.01 

5.01 -20.01 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Це моя Україна – це моя Батьківщина»  

за проектом «Україна – історія, сьогодення,  майбутнє!» 
Виставка - роздум 12.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Соборна і навіки єдина» 

до Дня Соборності України (22.01)  

за проектом «Україна – історія, сьогодення,  майбутнє!» 

Інформаційна година 18.01 Різні категорії Бібліотека №151 

«Українська мова – духовний скарб нації» 

за проектом ЦБС : «За українську мову!» 

Тематичний перегляд Протягом 

року 

   Різні категорії Бібліотека №1 

«Україна і світ сьогодні» 

за проектом: «Україна – історія, сьогодення, майбуття» 

Патріотична 

виставка 

 Протягом 

року 

   Різні категорії Бібліотека №1 

« Джером Селінджер – психолог пера » 

до 100 – річчя від дня народження американського  

письменника (01.01) 

Виставка - портрет 01 – 13.01  

 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Життя - гра» 

до 80 – річчя від дня народження В. В. Лобановського 

Тематична виставка 01 -13.01   Різні категорії Бібліотека №1 
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українського футбольного тренера (06.01) 

«Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг» 

до Дня Соборності (22.01) 

Тематична виставка 15 – 29.01   Різні категорії Бібліотека №1 

«Ігроленд» Настільні ігри 02.01-30.12 Різіні категорії Бібліотека №115 

 для дітей 

«День улюблених мультиків» Зимовий кінозал 02.01-08.01 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Зимові читання під ковдрою» Книжковий простір 02.01-08.01 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Ліс під інеєм дріма. По землі іде зима»  

Із циклу «У різні пори року приваблива земля» 

Сезонний 

літературний 

календар  

02.01-30.01 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Читання під чарівною лампою»  Викладка літератури 03.01-20.01 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Різдвяне янголятко» 
до Різдва Христового (07.01) 

Майстер-клас 06.01 

14.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Свій день народження святкує книга»: «Мері Поппінс» 

Памели Треверс – 85 років 

Бенефіс книги 10.01-31.01 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Важкий шлях України до себе»  

за п’єсою Володимира Завальнюка «Вой (не) мой волчицы» 

до Дня Соборності України (22.01) 

Вечір-прем’єра  
22.01 

14.00 

Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

Галерея мистецтв 

«Україна: від козаків до кіборгів»  

за проектом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє» 

Патріотична 

виставка 
28.01-30.12 

Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Українська мова – духовна скарбниця народу» 

за проектом «За українську мову!» 

Виставка - вернісаж 28.01-30.12 Різні категорії Бібліотека №115 

«Рік Новий, Різдво Христове подарують дні казкові» Книжкове конфетті 02-20.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Зимонька-Снігуронька,  

що ти нам принесла?» 

 

Святковий вернісаж 02-20.01 Діти дошкільного 

та молодшого  

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Ти скажи, Снігуронька, де була?» Музична вікторина 09.01 

11.30 

Діти дошкільного 

та молодшого  

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Коляд, Коляд, Колядниця» 
до новорічно-різдвяних свят 

Дитяча розвага 

 

10.01 

13.00 

 

Учні молодшого та 

середнього  

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Допоможемо птахам узимку» 

за проектом «Я-за природу!» 

Виставка - заклик 

Природоохоронна 

акція 

гуртка «Лісовичок» 

10-20.01 

15.01 

12.30 

Учні молодшого та 

середнього  

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Майстерня Діда Мороза»  
за проектом «Я-за природу!»  

до Всесвітнього дня снігу (21.01)  

Майстер-клас 

творчої студії 

«Дивограй»  

15.01 

12.00 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Символи нашої волі» 

за проектом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 

до  Дня Соборності  України та  

100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗНР (22.01)   

Відео - екскурс  

в історію  

 

 

22.01 

15.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Книжковечір» з Наталкою Поклад Година поезії 

 

23.01 

12.00 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Добрий лев Марії Примаченко» 

до 110 річчя від дня народження української художниці 

(12.01) 

Презентація 29.01 

12.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«О мово вкраїнська! Хто любить її, той любить мою 

Україну!» за проектом «За українську мову!» 

Книжково-журнальна 

виставка 
02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

«Горда, незламна і нездоланна – єдина у нас Україна!» 

за проектом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 
Патріотична виставка 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

«Зростаємо громадянами!» 

за  проектом «Я маю право!» 
Правовий куточок 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

«На порозі Рік Новий – Добрий, світлий, чарівний» 

до Новорічно-Різдвяних свят 
Виставка-інсталяція 02-10.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

«Письменники-ювіляри 2019 року - дітям» 

за проектом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 
Ювілейний календар 08-31.01 

Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«Іграшковий дивосвіт малюкам дарує казку» Виставка-фантазія 08-31.01 

Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«Гіпсові фігурки своїми руками – легко!» 
Заняття гуртка  

 

17.01 

17.00 

Дошкільники  та 

учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«У сонці правди, злагоди і злуки 

Соборність України люд зустрів» 

до Дня Соборності України (22.01) 

Історична викладка 

 
19-25.01 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir-OCC_OzeAhVRtIsKHVwkA1UQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXQF3_Pm7L0s&usg=AOvVaw3xxsmgHWjNHP8t1HrMdzhJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir-OCC_OzeAhVRtIsKHVwkA1UQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXQF3_Pm7L0s&usg=AOvVaw3xxsmgHWjNHP8t1HrMdzhJ

