
 

Масові заходи Деснянської ЦБС на березень 2018 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Борислав Брондуков. Комік з 

печальними очами» 

до 80-річчя від дня народження Брондукова 

Б. М., українського актора (1.03) 

Виставка-інсталяція 

Творча зустріч 

з Катериною 

Брондуковою 

27.02-14.03 

01.03 

Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Італійський скрипаль-віртуоз, 

композитор Антоніо Вівальді» 

до 340-річчя  від дня народження 

італійського композитора (4.03) 

Виставка-персоналія 

Музична година 

 

1-15.03 

16.03 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«На шляху до жіночої сили… » 

(творчість українських письменниць ХХІ 

ст.) 

до Міжнародного дня прав жінок і миру  

(8.03) 

Виставка-свято 

 

5-15.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

 «Єднаймо душі словом Кобзаря!» 

до 204-річчя від дня народження 

українського поета (9.03) 

«Літературна шевченкініана Антонії 

Цвід»  

Літературна 

експозиція 

 

1-19.03 

 

15.03 

 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Вшануймо мужність і героїзм захисників 

незалежності!» 

до Дня українського Добровольця (14.03) 

Тематичний перегляд 

Жива книга 

 

7-21.03 

14.03 

Різні категорії     ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Норвезький драматург, засновник 

європейської  «нової драми» 

до 190-річчя від дня народження  Ібсена Г. 

норвезького драматурга, поета  (20.03) 

Виставка-персоналія 13-27.03 Різні категорії     ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Поезія – мелодія душі…»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Поетичний ранок 21.03 Різні категорії Галерея мистецтв 

Деснянського району 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


«З погляду вічності» 

за проектом «Павло Загребельний: золоті 

сторінки творчості» 

Бесіда за романом 19.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Новруз - свято весни. Історія та 

традиції» 

за проектом «Пізнай, прийми та руку 

простягни…» 

Інформаційна година 

бібліо-чаювання 

22.03 Біженці ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Брати Капранови «Майдан. Таємні 

файли» 

Презентація книги 23.03 Різні категорії Галерея мистецтв 

Деснянського району 

«Читайте з нами українське!» 

 

Рандеву з книгою 27.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Культура Високого Відродження – 

Рафаель» - до 535-річчя від дня народження 

італійського живописця, скульптора і 

архітектора (28.03.) 

Виставка - інсталяція 

Година мистецтва 

19.03-5.03 

28.03 

Старший вік ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Стародруки - важливе джерело вивчення 

історичних подій та давньоукраїнської 

літератури» 

за проектом ЦБС: «Пам’ятай! Відроди!                                                                      

Збережи!»   

Історична  

година 

 
 

29.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Тарас Шевченко – сучасний і вічний»        
до дня народження, українського поета, 

художника (8.03) 

Виставка-посвята 1-31.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Їх називають «совість часу»,                      
до дня українського добровольця (14.03) 

Патріотична 

хвилинка 

14.03 Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Жінка – це запрошення в щастя»  

до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Бібліотечний 

уікенд 
18.03 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Київський міський медичний коледж-

знайомство зблизька» 
Зустріч з викладачем 20.03 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Драми п’єс у поєднанні трагічного з 

комічним»                                                           
до 190 річчя від дня народження Генріка 

Ібсена, норвезького драматурга (20.03) 

Книжковий 

калейдоскоп 
14-31.03 

Різні 

категорії 

 

 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Василь Кучер: перлини творчості 

письменника» 

«Прощай море» роман 
Літературні читання 

 

26.03 
Різні 

категорії 

 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Українське козацьке Бароко в культовій 

архітектурі» 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»                                                                   

Народознавча година 6.03 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«А жінка в світ приходить для любові»  

до Міжнародного дня прав жінок і миру 

(8.03) 

Виставка – 

привітання 
5 – 12.03 Жінки 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Їх імена – в назвах вулиць нашого 

району» 
Інформаційна година 15.03 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Неповторна мить поезії» 

 до Всесвітнього дня поезії (21.03) 
Поетична година 21.03 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Слова замовкають, а почуття ще 

говорять...»  

до Міжнародного дня театру (27.03) 

Віртуальна екскурсія  29.03 Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Останній гетьман України»  

до 285-річчя від дня народження                            

К. Г. Розумовського (29.03) 

Виставка-роздум 26.03 – 3.04 Різні категорії 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Зодчий душі людської» 

 до 100-річчя від дня народження О. 

Гончара, українського письменника (3.04) 

Виставка – кросворд 30.03 –10.04 Різні категорії 

 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Жінки в художній творчості Шевченка» 
до 204-річчя від дня народження Т. Г. 

Шевченка (9.03)  

Художня  

експозиція 
1.03-16.03 Різні категорії Бібліотека №151 



«Сучасна поезія» 

 до Всесвітнього дня поезії (21.03) Голосні читання 21.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«Корифеї українського театру» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»                                                                   

Виставка-

вшанування 

 

20.03-15.04 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Весна і жінка. Жінка і весна: у них обох 

свої земні турботи»  

до Міжнародного дня прав жінок і миру 

(08.03) 

Виставка - вітання 01.03 – 

15.03 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Шевченко - Художник» 

до 204-річчя від дня народження Т. Г. 

Шевченка (09.03) 

Виставка - свято 05.03 – 

12.03 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Поезія -  це завжди неповторність… 

безсмертний дотик до душі»  
до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Творча зустріч 21.03 Юнацтво Бібліотека №1 

«Славетні українці» Виставка-диптих 01.03-30.03 Учні 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Паперовий кіт» 
до Всесвітнього дня котів (01.03) 

Майстер-клас 01.03 Учні 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Великому Кобзареві присвячується» 

до 204-річчя від дня народження Т. 

Шевченка (09.03) 

Літературна вітрина 01.03-12.03 Учні 5-9 кл. Бібліотека №115 

«На вічному шляху до Кобзаря» 

до 204-річчя від дня народження Т. 

Шевченка (09.03) 

Тематична поличка-

вшанування 

01.03-12.03 Учні 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Їду з дитинства до Тараса»  

музична Шевченкіана 

Шевченківські 

читання 
 

06.03-24.03 Учні 1-9 кл. Бібліотека №115 

«Малюємо за творами Т. Шевченка» Виставка дитячих 

робіт 

09.03-30.03 Учні 2-5 кл. Бібліотека №115 



«Зі світу по книжці» 

до дня дарування книг 

Акція (книга у 

подарунок 

бібліотеці) 

15.03 Учні 1-9 кл. Бібліотека №115 

«Парад книжкових іменин» Літературна   

Book - симпатія 

20.03-30.03 Учні 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Найкраще. Сучасне. Дитяче» Виставка-реклама 20.03-30.03 Учні 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Мандри книжковим всесвітом» 
до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Зустріч з 

видавництвом 

«Фонтан казок»  

22.03 Учні 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Улюблені книги – улюблені герої» 

 

Літературні пазли 26.03 Учні 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Свій день народження святкує книга»: 

«Муха-цокотуха», «Мийдодір» 

 

Голосні читки 

 за творами-

ювілярами 

30.03 Учні 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Історико-культурна спадщина України: 

шануємо і зберігаємо разом» 

за загальносистемним проектом «Пам’ятай! 

Відроди! Збережи!» 

 

Виставка-заклик 

 

01-31.03 
Учні 3-9 кл. 

 

Бібліотека №119 

 «Йде весна-королева по світу 

І заквітчує землю прогріту» 

Тематична розкладка 01-31.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

«Золотоверхий, величавий – наш рідний 

Київ, місто-сад» 

 

Краєзнавча виставка 01-31.03 

Учні 3-9 кл. 

 

Бібліотека №119 

«Годинник день і ніч працює – невпинно 

лине час. І кожна мить дарує історії для 

вас»  

до 115-річчя від дня народження Наталії 

Забіли, української поетеси, драматурга 

(5.03), за проектом «Маленькі кроки у світ 

великої літератури» 

 

 

 

Голосні читання 

 

 

 

06.03 
Спецгрупи  

ДНЗ № 176, 

діти з 

особливими 

потребами 

 

Бібліотека №119 



«Тарасе! Ти окрилював серця, 

Ти Україну й світ заполонив» 

до 204-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка, видатного українського 

письменника (9.03) 

 

Виставка-

вшанування 

 

05-15.03 
Всі категорії 

користувачів 

 

Бібліотека №119 

«Віршів віночок від Тараса  Шевченка» 

до 204-ї річниці від дня народження 

видатного українського письменника 

Поетична година 13.03 

Учні 1-7 кл. 

 

Бібліотека №119 

«Розпис гіпсових фігурок» 

за участі клубу «Гармонія» при КОЦ                         

«Дивосвіт» 

Заняття гуртка 

«Творчість юних» 

 

15.03 
Дошк. 

Учні 1-6 кл. 

Бібліотека №119 

«Педагогічна спадщина А. С. Макаренка 

– допомога сучасному вихованню»  

до 130-річчя від дня народження 

українського педагога і письменника(13.03) 

 

Виставка-

рекомендація 

 

12-18.03 
Організатори 

дитячого 

читання 

 

Бібліотека №119 

«Завжди було і буде вічне –  

Дитина з книжкою в руці» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Виставка-

запрошення 

20-31.03 
Дошкільники 

Учні 1-9 кл. 

 

Бібліотека №119 

«Письменник читає дітям» 

за участі письменника Анатолія Гришука до 

Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

Літературне рандеву 

 

20.03 
 

Учні 1-4 кл. 

Бібліотека №119 

«Бібліотека в рюкзаку» 

за участі видавництва «Дж. Дж. Агенція» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

Книжкова 

мозаїка 

 

22.03 Учні 4-9 кл. 

 

Бібліотека №119 

«Хіти дитячої літератури» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Книжковий навігатор  

23-31.03 

Дошкільники 

Учні 1-9 кл. 

Бібліотека №119 

«Казкове розмаїття на блакитних 

екранах» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

      Мульт-карусель  

27.03 
Дошкільники 

Учні 1-4 класів 

 

Бібліотека №119 

«Світ Мельпомени» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 

 

Мистецька викладка 27-31.03 

Учні 4-9 кл. 

Бібліотека №119 



 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

 
 

«Ю. Гагарін – людина-легенда» 

 
Виставка-вікторина 

01 – 31.03 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Між пензлем і словом» 

до дня народження Т. Шевченка (9.03) 

Виставка - вернісаж 

 

06 – 24.03 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Збережемо воду – збережемо життя» 

за проектом «Я – за природу!» 

до Всесвітнього дня водних ресурсів(22.03) 

Книжкова виставка 

Заняття гуртка 

«Капітошка» 

19 – 25.03 

20.03 Учні 3 – 4 кл. 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Доросло-дитячі вірші Наталки Поклад»  
у рамках літературної вітальні «Автограф» 

Творча зустріч 21.03 
Учні 5 – 6 кл. 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Веселі пригоди в країні Читання» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Літературний 

марафон 

  23 – 31.03 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Гармонія із собою» 

до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Виставка – порада 

Тренінг  

16 – 23.03 

23.03 
Учні 9 – 10 кл. 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Письменники – ювіляри    

та їхні твори» 

Ювілейна  мозаїка 

Огляд 

22 – 31.03 

23.03 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Все, чого душа запрагне, я створю» 
Виставка  саморобок 23 – 31.03 

Різні категорії 
Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Хто відкрив таку країну?»  Літературна 

вікторина 

26.03 
Учні 3 – 5 кл. 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Чи знаєш ти свій район?» Краєзнавчий квест  
27.03 

Учні 6 – 9 кл. 
Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Мої улюблені іграшки» 

до Міжнародного дня лялькаря (21.03) 

Виставка – вернісаж 

Майстер-клас 

16 – 26.03 

28.03 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Знавці казок» Гра  
29.03 Учні 1 – 4 кл. 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 


