
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва  

 на квітень 2018 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Переходимо до любові» 

за проектом: «Павло Загребельний: золоті 

сторінки творчості» 

Презентація  

твору 

5.04 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Я ціную здоров'я, як зусилля волі, а не як 

спадок або дар.» 

до Всесвітнього Дня здоров’я (7.04) 

Виставка-перегляд 

 

3-16.04 Різні категорії 

 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Верба красна розцвітає, про Великдень 

сповіщає…» 

 «Кольорова палітра Великодня» 

до Дня Великодня (8.04) 

Народознавча виставка 

- інсталяція 

Майстер-клас 

3-12.04 

 

5.04 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Опалені душі і серця» 

до Міжнародного Дня визволення  

в’ язнів фашистських концтаборів (11.04) 

Виставка-пам'ять 4-18.04 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Книга, як експонат. Історія друкарства в 

Україні» 

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

Історико-

літературний екскурс 

12.04 Середній 

шкільний вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Історія одного винаходу…» 

 

Кіногодина 

 

13.04 Члени клубу ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Архітектурні перлини України» 

до Міжнародного Дня пам’ятників та історичних 

місць (18.04) 

Історично - 

ілюстративна виставка 

 

11-25.04 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Природа підкоряється лише тому, хто сам 

підпорядковується їй…» 
до Дня довкілля (21.04) 

Виставка- роздум 

 

17-24.04 Середній та 

старший вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Для моєї Планети Я …»  

до Дня довкілля (21.04) 
Заняття-практикум 19.04 Молодший 

шкільний вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 



« У вільний  час – до бібліотеки!» 

до Всесвітнього дня книги і авторського права 

(23.04) 

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

Книжкова експозиція 

Флеш–акція 

16-26.04 

 

23.04 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«І лине Чорнобильський дзвін…» 

до 32-ої роковин від дня Чорнобильської трагедії 

(26.04) 

Виставка-спогад 23-30.04 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Швейк завойовує  світ…» 

до135-річчя від дня народження Гашека Я., 

чеського письменника (30.04) 

Виставка -персоналія 

 

26.04-3.05 

 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Олесь Гончар-захисник духовних скарбів»                                                            

до 100 - річчя від дня народження  українського 

письменника (3.04)   

Книжковий  

дрес-код 
1-19.04 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Незламні герої і переможці, у неспинних 

мандрах…» 

 до  200 - річчя від дня народження англійського 

письменника Томаса Майна Ріда (4.04) 

Виставка-портрет 1-19.04 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Малює сонце золото небес. І крашанку, як 

усмішку, підносить, Христос Воскрес»                                                                                       
до дня Великодня (08.04) 

за проектом «Два храми духовністю єдині» 

 

Народознавча виставка 
2-20.04 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Мистецтво бути здоровим»  

до Всесвітнього дня здоров’я (7.04)  

за проектом «Здоров’я  людини – здоров’я  нації» 

Інформаційна 

відеогодина 
5.04 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Живе світло української ікони» 

 за проектом ЦБС «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 
Віртуальна галерея 10.04 

Юнацтво Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Природа – джерело краси й натхнення»  

до Всесвітнього дня Землі (22.04)  

Поетично-музичний 

зорепад 
15.04 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Моріс Дрюон - це  реальне втілення «голосу, 

тих, кого немає… »  
до 100 - річчя від дня народження французького 

письменника (23.04) 

Виставка-портрет 15-30.04 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Туберкульоз – хвороба віку»  Інформаційна 24.04 Різні Бібліотека ім. 

В. Кучера 



до Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу 

за проектом «Здоров’я  людини – здоров’я  нації» 

(24.04) 

хвилинка категорії 

«Василь Кучер: перлини творчості 

письменника»  - «Голод» 
Літературні читання 26.04 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«В ім’я добра – супроти зла»  

до 110-річчя від дня народження С. І. Олійника, 

українського поета, гумориста (3.04) 

Олійниківські  
читання 

 

2 – 10.04 Різні категорії 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Великодні передзвони»  

до свята Великодня (8.04) 
Майстер-клас 5.04 

Середній 

шкільний вік 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Ти –пожежний, ти – наш герой»  
до Дня пожежної охорони (17.04) 
за проектом «В життя зі школи стежку обираємо» 

Зустріч з працівником 

пожежно-рятувальної 

частини 

17.04 Юнацтво 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Пам’ятки Київської Русі» 

до Міжнародного дня пам’яток і визначних 

історичних місць (18.04) 

Віртуальна подорож 18.04 Юнацтво 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Сильний світу цього» 

 до 100-річчя від дня народження М. Дрюона, 

французького письменника (23.04) 

Виставка – персоналія 19 – 27.04 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Нехай Земля квітує всюди – природу 

збережемо люди!» 

до Дня довкілля (21.04) 

Інформаційна година 20.04 Учні 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Подорож книжковими стежками»  
до Всесвітнього дня книги та авторського права 

(23.04) 

Інформаційна 

п’ятихвилинка 
23.04 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Мальви для Квітки Цісик» 

до 65–річчя від дня народження американської 

співачки українського походження (04.04) 

Музичний вечір 27.04 Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Кінооператор – професія в кінематографі. Для 

нього – це життя»  

до 110-річчя від дня народження  

М. Л. Кульчицького, українського кінооператора 

Огляд фільмографії 1.04 Різні категорії 

Бібліотека №151 



(1.04) 

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

«Українка, що співом підкорила світ» 

 до 65 річчя від дня народження співачки 

українського походження Квітки Цісик (04.04) 

Музична година 4.04 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Великоднє розмаїття»  
до дня Великодня (8.04) 

Виставка - свято 5 – 20.04 Різні категорії 
Бібліотека №151 

«Допоможи собі сам» 

 до Всесвітнього Дня здоров’я (07.04)  

Бібліотерапевтичний 

усний журнал 
12.04 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Мирний атом повинен служить людям»  

до 32-ої роковин від дня Чорнобильської трагедії 

(26.04)  

Вечір - спомин 26.04 

Фонд інвалідів 

Чорнобиля 

Різні 

Бібліотека №151 

«Збережемо планету!»  

до Всесвітнього дня Землі (22.04) 
Тематична полиця 18-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Хто здоровий , той сміється, все йому в житті 

вдається!» 

до Всесвітнього дня здоров’я (07.04) 

Виставка - диспут 29.03 – 

13.04 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Звістка радісна лунає! Світ Ісуса величає!» 

до Дня Великодня (08.04) 

Виставка – свято 

Майстер - клас 

02 – 16.04 Різні категорії Бібліотека №1 

«Гірка зоря, що на Чорнобиль упала…» 

до дня Чорнобильської трагедії (26.04) 

   Тематична  полиця 19 – 30.04 
Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Подаруй читачеві посмішку» 

до Дня сміху (01.04) 

День гумору 1.04 Середній 

шкільний вік 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Краса родом з Петриківки»    Виставка-вернісаж    1-20.04 Різні категорії 
Бібліотека №115 для 

дітей 

«Світ дитячої книги багатий і різноманітний» 
до Міжнародного дня дитячої книги (02.04) 

Книжкова карусель 1-10.04 Різні категорії Бібліотека №115 для 

дітей 

«А я люблю читати про…» Відкрита трибуна 2 - 7.04 Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Світле Христове Воскресіння» 

до дня Великодня (08.04) 

Книжкова криниця 

Великодні читання 

2 - 8.04 

06.04 

5-9 кл. 

«Мрія» 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Світ пригод Майна Ріда» 

до 200-річчя від дня народження англійського 

письменника (04.04) 

Ювілейний календар 2 - 11.04 Різні категорії Бібліотека №115 для 

дітей 



«Природа знайома і не знайома»  

до Дня довкілля (12.04) 

Еколого-

натуралістичне 

віконце 

2 - 12.04 Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Самосад»  

до Дня довкілля (12.04) 

Акція 12.04 Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Чорнобиль: від мирного атому до катастрофи»  

до річниці Чорнобильської трагедії(26.04) 

Літературний 

дайджест 

20 - 26.04 Середній 

шкільний вік 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Чорнобиль… І бринить у слові тім 

І жаль, і відчай…» 

 до 32-ої роковин від дня Чорнобильської трагедії 

(26.04) 

Година екологічного 

виховання 

26.04 Старший 

шкільний вік 

Бібліотека №115 

«Як попередити стрес»  

до Всесвітнього дня здоров’я (07.04) 

 

Тренінг  

 

 

05.04 

 

Старший 

шкільний вік 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Пише писанку бабуся,  

пише мама, пишу я» 
до дня Великодня (08.04) 

Майстер-клас 

 

 

10.04 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Зірковий політ Гагаріна:                                      

свідчення очевидців подій»                                                                       

до Всесвітнього Дня космосу (12.04) 

 

Година спогадів 

 

 

12.04 

 

Старший 

шкільний вік 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Я – еколог!» 

за проектом «Я – за природу!» 

до Всесвітнього дня екологічних знань (15.04) 

 

День екологічних ігор 
 

     18.04 

 

Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Казковий світ Лариси Ніцой» 
Творча зустріч 

 

 

24.04 

 

Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Увага! Цікава інформація!» 

 

Огляд періодичних 

видань 

27.04 Середній 

шкільний вік 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Зростаємо громадянами!» 

 
Правовий куточок 01-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Історико-культурна спадщина України: 

шануємо і зберігаємо разом»  
за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 

Виставка-заклик 01-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 



 

                                                             

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

«Золотоверхий, величавий – наш рідний Київ, 

місто-сад» 
Краєзнавча виставка 01-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Йде весна-королева по світу 

І заквітчує землю прогріту» 

Природознавча 

добірка 
01-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Капітан Майн Рід і його романтичні герої» 
до 200-річчя від дня народження Майна Ріда, 

англійського письменника (4.04) 

Виставка-пригоди  01-06.04 
Старший 

шкільний вік 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Стань добрим чарівником свого життя»  
до 85-річчя від дня народження Віктора Близнеця, 

українського письменника (10.04) 

Книжкова розкладка 10-16.04 
Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Разом будем зустрічати Великоднє гарне 

свято» 

до Великодня, за проектом «Два храми духовністю 

єдині» 

Народознавча подорож 11.04 
Старший 

шкільний вік 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Писанковий дивограй» 
Заняття гуртка 

«Творчість юних» 
19.04 

Молодший 

шкільний вік 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Чорнобиль… І бринить у слові цім 

І жаль, і відчай нашої держави» 

до 32-ої роковин від дня Чорнобильської трагедії 

(26.04) 

Виставка-реквієм 23-30.04 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Скарби і таємниці Хотинської фортеці» 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 
Історична мандрівка 25.04 

Середній 

шкільний вік 

Бібліотека №119 для 

дітей 


