Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на червень 2018 р.
Дата і час
проведення

Категорія
користувачів

Програма літніх
читань
Книжкова експозиція
Поетично-біографічна
виставка

4-29.06

Літні шкільні
табори

4-18.06

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Інтернаціона
льний
вечір-діалог

20.06

Біженці

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-спомин

14-27.06

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-персоналія

14-27.06

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Бібліодрайв для молодих, активних, креативних!»
до Дня молоді (24.06)

Виставка - бенефіс
Бібліотечний вікенд

18-30.06
24.06

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Конституція-оберіг нашої держави»
до Дня Конституції (28.06)

Патріотично-правова
виставка
Акція
Виставка-вернісаж

21.06-3.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

27.06
26.06-2.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Літературне асорті

3.06
12.00

Члени клубу
«Золотий вік»

11.06

Різні
категорії

Зміст роботи
«Книжкове літо запрошує …»
«Зростаймо у Країні Знань!»
«Літературний світ Федеріко Гарсіа Лорки »
до 120-річчя від дня народження іспанського поета і
драматурга (5.06)
«Збережемо свої культурні традиції!»
до Всесвітнього дня біженця (20.06)
за проектом «Пізнай, прийми та руку простягни…»
«Війна й Перемога на скрижалях пам’яті»
до Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в
Україні (22.06)
«Час жити і час помирати. Еріх Марія Ремарк»
до 120-річчя від дня народження німецького
письменника (22.06)

«Архітектура і монументальне мистецтво України»
до Всесвітнього Дня архітектури (1.07)
«На білому світі столиць є чимало, а Київ у світі
один»
до Дня Києва (27.05)
«Трійця, Трійця, пресвята Богородице»
до Дня Святої Трійці (27.05)
за проектом «Два храми духовністю єдині»

Форма проведення

Святкова мозаїка

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. Загребельного

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

«Федеріко Ґарсія Лорка — іспанський поет і
драматург»
до 120 річчя від дня народження іспанського поета,
драматурга (5.06)
«Правдивий та досі актуальний Еріх Марія
Ремарк»
до 120 річчя від дня народження німецького
письменника (22.06)
«Літературні смаколики»
до Дня молоді (24.06)
«Конституція України – основний закон держави і
суспільства»
до Дня Конституції України(28.06)
«Орли воду п'ють», роман (1966)
за проектом «Василь Кучер: перлини творчості
письменника»
«Світ Федеріко Гарсіа Лорки»
до 120-річчя від дня народження іспанського поета
(5.06)
«Лицар українського кіно»
до 90-річчя від дня народження К. Степанкова,
українського актора (3.06)

Книжковий
калейдоскоп

1-14.06

Різні
категорії

14-30.06
Різні
категорії

Виставка-портрет
Виставка
перегляд

20-30.06

«Літературні
смаколики»

Виставка-інсталяція
Правознавча година

14-30.06
26.06
14.00

Різні
категорії

Літературні читання

25.06
14.00

Різні
категорії

Виставка - персоналія

1 – 9.06

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

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

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Відеосалон

4.06

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Бібліочаювання

20.06

Переселенці з
зони АТО

Бібліотека ім.
С. Олійника

«Найвища точка державотворення»
до Дня Конституції України (28.06)

Виставка-інсталяція
Інформаційна
хвилинка

22.06 - 2.07
27.06

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

«Право дитини в нашому суспільстві»
до Міжнародного Дня захисту дітей (1.06)

Тематична виставка
Хвилина спілкування

1.06

Родини

Бібліотека №151

Виставка - порада

19.06-10.07

Різні категорії

Бібліотека №151

«Право на захист»

«Конституція України - закон, що є правом та
обов’язком для кожного»
до Дня Конституції (28.06)

«Твори, якими зачитуються»
до 120-річчя від дня народження Е.М. Ремарка (22.06)
«Книжковий мікс»
до Дня молоді (24.06)
«Художник німецької прози»
до 120 – річчя від дня народження Еріха Ремарка
(22.06)
«Я – українець!»
до Дня Конституції (28.06)

Тематична поличка
Огляд творчості
Творча акція

20.06-30.06
22.06

Різні категорії

Бібліотека №151
Бібліотека №151

24.06

Молодь

Виставка - портрет

14.06 – 27.06

Різні категорії

Бібліотека №1

Інформаційна полиця

21.06 – 05.07

Різні категорії

Бібліотека №1

Свято

01.06

Учні середнього
шкільного віку

Акція

01.06

Поличка-помічниця

01.06-30.06

«Знай, люби, бережи»

Еко - куточок

04.06-30.06

«Мистецтво з книжкових сторінок»
до Дня молоді (24.06)
«Конституція – паспорт держави»
до Дня Конституції (28. 06)

Виставкадемонстрація
Сторінка
правознавства

16-30.06

«Хай щастя посміхається дитині
Під чистим небом в рідній Україні»
до Дня захисту дітей (01.06)
«День без заборон»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
«Читаємо за шкільною програмою»

«Основа життя і мого, і Вітчизни»
до Дня Конституції (28.06)
«Всесвіт цікавих книжок»
«Історико-культурна спадщина України: шануємо і
зберігаємо разом»
за проектом ЦБС «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Золотоверхий, величавий – наш рідний Київ,
місто-сад»
«Сяйвом сонця все залито – в нас гостює справжнє
літо»
«Я землі цієї паросток зелений»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)

Бібліотека №115

Учні середнього
та старшого
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №115

Учні середнього
шкільного віку
Юнацтво

Бібліотека №115

18.06-30.06

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №115

Книжкова виставка

18.06-30.06

Бібліотека №115

Літературне IQ

11.06-23.06

Учні старшого
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №115

Бібліотека №115

Бібліотека №115
Бібліотека №115

Виставка-заклик

01-30.06

Різні категорії

Краєзнавча виставка

01-30.06

Різні категорії

Природознавча
добірка
Конкурс дитячих
малюнків на асфальті

01-30.06

Дошкільнята

Бібліотека №119
Бібліотека №119

01.06

Дошкільнята
Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №119

Бібліотека №115

«Захист дитинства у цілому світі – це місія честі,
любові й добра»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
«Умійте, діти, природу любити!»
до Всесвітнього дня навколишнього середовища (5.06)
«Культура України в казках і легендах. Фортеці та
замки»
за проектом ЦБС «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Поради лікаря Будьздоровченка»

Виставка-заклик

01-10.06

Всі категорії
користувачів

Інформ-калейдоскоп

02-08.06

Всі категорії
користувачів

Бібліотека №119
Бібліотека №119
Бібліотека №119

Голосні читання

06.06

Учні молодшого
шкільного віку

Година здоров’я

14.06

Учні 1-6 класів

Бібліотека №119

Правопросвітницька
виставка

22-30.06

Різні категорії

Бібліотека №119

Правознавча
вікторина

25.06

Учні молодшого
шкільного віку

«Веселкові фантазії»

Виставка хобі

01-30.06

Різні категорії

«Хай завжди буду Я!»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)

Майстер-клас
у рамках
Творчої студії
«Дивограй»

01.06

Різні категорії

«Основа життя і мого, і Вітчизни,
І доля моя – мій Закон Основний»
до Дня Конституції України (28.06)
«Знаємо свої права та обов’язки»
до Дня Конституції України (28.06)

«Я – дитина, Я - людина»
до Міжнародного дня
захисту дітей (01.06)
«Пригодоманія Лесі Ворониної»
«Любіть травинку і тваринку…»
за проектом «Я – за природу!»
до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища (05.06)
«Закон у нашому житті»
до дня Конституції України (28.06)
«Письменники – ювіляри та їхні твори»

Тренінг
Книжкова виставка
Творча зустріч

07.06
06-16.06
12.06

Учні середнього
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №119

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

13.06

Учні середнього
шкільного віку

Книжкова виставка
Тренінг

21-30.06
20.06

Учні середнього
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Ювілейна мозаїка

01-22.06

Учні старшого
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Еко - вікторина

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

