Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на липень 2018 р.
Зміст роботи
«Веселись, грай і книжки читай!»
(групові та індивідуальні заняття)

«Я - весь література»
до 135-річчя від дня народження Франца Кафки
австрійського письменника (03.07)
«Справжня любов - це завжди і миті, і
вічність, і мікросвіт, і Всесвіт… »
до 80-річчя від дня народження Танюка Л. С.,
українського режисера, театрознавця,
перекладача, громадського діяча (08.07)
«Письменники української діаспори. Василь
Барка»
до 110-річчя від дня народження, українського
письменника і літературознавця (16.07)
«Декларація про державний суверенітет та її
сторичне значення»
до 28-ої річниці від дня прийняття Декларації
про державний суверенітет України (16.07)
«Гуманістична педагогіка Януша Корчака»
до 140-річчя від дня народження, польського
педагога, письменника, лікаря (22.07)

Літературна виставка

Дата і час
проведення
2.07, 5.07
9.07, 12.07
16.07, 19.07
23.07
10.30-13.00
02-16.07

Різні категорії

Виставка-спомин

03-17.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Літературнобіографічна виставка

09-23.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Тематичний перегляд

10-19.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-порада

16-26.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Форма проведення
Голосні читання
Настільні ігри
Заняття з ліплення
Майстер-класи

Категорія
користувачів
Діти
біженці

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. Загребельного

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Київський князь Володимир - знаковий
символ східнослов’янської цивілізації»
«Сказання про Хрещення України-Русі»
до 1030-річчя від Дня хрещення Русі та до Дня
рівноапостольного князя Володимира (28.07)
«У ніч на Івана Купала дівчина зілля
копала» до Свята Івана Купала (07.07)
«Самовидець сучасності»
до 80- річчя від дня народження Леся Танюка,
українського режисера, театрознавця,
перекладача, громадського діяча (08.07)
«Письменник української діаспори»
до 110- річчя від дня народження Барки В. К.
українського письменника і перекладача (16.07)
«Недоторканий сучасною цивілізацією»
до 90-річчя від дня народження Роберта Шеклі,
американського письменника-фантаста (17.07)
«Співець епічної музи»
до 107-річчя від дня народження Василя
Степановича Кучера (20.07)
«Хрещення Київської Русі – України»
до 1030-річчя від Дня хрещення Русі та до Дня
рівноапостольного князя Володимира (28.07)
«Сім’я, родина, рід – які слова святі»
до Дня родини (08.07)
«Військові у блакитних шоломах»
до Дня українських миротворців (15.07)
«Письменник з відчуттям небесних сил»
до 110-річчя від дня народження В. Барки,
українського письменника (16.07)

Історико-краєзнавча
виставка
Історичний круїз

19.07-2.08

Святкова композиція

08.07
12.00-13.30

Книжковий
калейдоскоп
Виставка-ювілей

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Клуб
«Золотий вік»

Бібліотека ім.
В. Кучера

26.07
14.00

05-15.07

Юнацтво

10-31.07

Різні
категорії

Фантастична
добірка

11-31.07

День відкритих
дверей
День пам’яті

22.07
12.00-17.00

Бібліотека ім.
В. Кучера

Бібліотека ім.
В. Кучера

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Історична виставка

23-31.07

Тематична підбірка
Бібліотечна вітальня

05 – 10.08
07.08
14-00

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка - діалог

12 – 18.07

Молодь

Бібліотека ім.
С. Олійника

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка – портрет

13 – 19.07

«Біле рабство» – це злочин проти людей»
до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею
людьми (30.07)
«Літо. Сонце. Книга…»
«Літні зустрічі в бібліотеці»
«Там, де добрі люди, там біди не буде»
до Дня родини (8.07)
«Дитя людське»
до 140-річчя від дня народження Януша
Корчака, польського письменника (22.07)
«Автентична Україна»
до Дня архітектури (01.07)
«Ой в ніч на Івана та й на Купала…»
до Свята Івана Купала (07.07)
«Моя країно, дар від Бога…»
до 1030-річчя від Дня хрещення Русі та до Дня
рівноапостольного князя Володимира (28.07)
«Граємо і відпочиваємо»
«Літо на книжковій галявині»
«Справи котячі, справи собачі»
«Магія Купальської ночі»
до Свята Івана Купала (07.07)
«Книжкові розваги для магістрів читацьких
наук»

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематична підбірка

27.07 – 3.08

Молодь

Виставка-порада
Розважально –
пізнавальна година

02-30.07
04.07
11.00

Учні різних
вікових
категорій

Бібліотека №151

Вечір родинного
відпочинку

09.07
16.00

Різні категорії

Бібліотека №151

Виставка-портрет

16-26.07

Різні категорії

Бібліотека №151

Віртуальна подорож

Різні категорії
користувачів
Різні категорії
користувачів

Бібліотека №1

Тематична виставка

01.07
12.00
08.07
12.00
23.08 -30.08

Настільні ігри

02.07-30.07

Бібліотека №115
для дітей

Лавочка - читалочка,
посиденьки на
галявині
Сходинки до
природи

06.07, 13.07,
20.07, 27.07
16.00-18.00
02.07-15.07

Різні категорії
користувачів
Різні категорії
користувачів

Бібліотека №115
для дітей

Тематична полиця

02.07-10.07

Бесіда

06.07
12.00
16.07-30.07

Учні
молодшого
шкільного віку
Учні
середнього та
старшого
шкільного віку
Учні
середнього та

Опен - ейрі

Довідкове бюро

Різні категорії
користувачів

Бібліотека №1
Бібліотека №1

Бібліотека №115
для дітей

Бібліотека №115
для дітей

Бібліотека №115
для дітей

«Сяйвом сонця все залито – в нас гостює
справжнє літо»
«Квітка-папороть розквітла на Івана, на
Купала»
до Свята Івана Купала (07.07)
«Сім чудес України»
за проектом ЦБС «Пам’ятай! Відроди!
Збережи!»
«Обережним будь завжди!»
«Чудова преса на всі інтереси»
«Щоб стати справжнім вихователем дітей,
треба віддавати їм своє серце»
до 140-річчя від дня народження Януша
Корчака, польського педагога, письменника,
лікаря (22.07)
«І засяяла на горах Київських Благодать
Божа»
до 1030-річчя від Дня хрещення Русі та до Дня
рівноапостольного князя Володимира (28.07)
«Своїми книгами я хотіла б допомогти
людям думати»
до 95-річчя від дня народження Марії Гріпе,
шведської письменниці (25.07)
за проектом «Маленькі кроки у світ великої
літератури»
«Скільки в літа кольорів?»

Природознавча
добірка

01-31.07

Літня читальна
галявина

06.07
11.00-13.00

Книжкова викладка

09-15.07

Куточок безпеки

16-22.07

Літня читальна
галявина

18.07
11.00-13.00

старшого
шкільного віку
Різні категорії
користувачів
Дошкільний,
молодший та
середній
шкільний вік
Молодший,
середній та
старший
шкільний вік
Дошкільний,
молодший
шкільний вік
Різні категорії
користувачів

Викладка-персоналія

18-24.07

Середній та
старший
шкільний вік

Тематична розкладка

23-29.07

Різні категорії
користувачів

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей

Бібліотека №119
для дітей

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей

Викладка-знайомство

23-29.07

Молодший
шкільний вік

Виставка - хобі

04 – 31.07

Різні категорії
користувачів

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

«Написано давно, читається, як нині»

Ювілейна мозаїка

06 – 31.07

«Подорож казковими планетами»

Книжкова виставка

04 – 31.07

Народознавча година

06.07
11.00 – 12.00

«Чарлі і шоколадна фабрика»
до Всесвітнього дня шоколаду (11.07)

Голосні читання

11.07
11.00 – 13.00

«Якщо тільки у тебе є очі, ти усюди побачиш
всякі дива…»
до 170-річчя від дня народження Г. Гофмана,
німецького письменника (27.07)

Казковий
калейдоскоп на
літній галявині

25.07
11.00 – 12.00

«Свято Купала в літо упало»
до Свята Івана Купала (07.07)

Учні
середнього
та старшого
шкільного
віку
Учні
молодшого
шкільного віку
Діти
дошкільного
віку
Учні
молодшого
шкільного віку
Учні
молодшого
шкільного віку

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

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

