
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на серпень 2018 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 
«Володимир Гнатович Заболотний : архітектор, 

вчений, педагог» 

до 120-річчя дня народження українського 

архітектора (13.08) 

Виставка-інсталяція 6-20.08 Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Синій, як море, як день, золотий -  з неба і сонця 

наш прапор ясний» 

до Дня Державного прапора (23.08) 

Виставка – символ  15-29.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  

Загребельного 

«Коли ти вже воскресла, Україно, то вознесися 

духом, вознесись!»                               

до Дня Незалежності України (24.08) 

Історично-патріотична 

виставка 

Акція 

16-30.08 

 

23.08 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Кларнети ніжності: історик, романтик, 

романіст» 

до 94-річчя від дня народження Загребельного 

П.А., українського письменника (25.08) 

Персональна виставка 

       Відео - година 

15-30.08 

 

23.08 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  

Загребельного 

«Поетика та драматургія Людмили   Старицької 

- Черняхівської» 

до 150-річчя від дня народження української 

письменниці, літературного критика (29.08)  

Оглядова виставка 22.08-3.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Освіта надає людині гідність…» 

до Дня знань (1.09) 

  Тематична-виставка 

 

27.08-5.09 Молодший,середн

ій та старший 

шкільний вік 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Згубилось літо золоте у глибині старого саду»  

до Свят: Медовий Спас (14.08) та Яблучний Спас 
(19.08) 

Народознавча година 
19.08 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Прапор – державний символ України»  
до дня Державного прапора України (23.08) 

Інформаційна 

хвилинка 

23.08 

12.00 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

 «В усіх тисячоліттях і віках нехай святиться 

слово «Україна» 

до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка-інсталяція 13-31.08 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Робера Мерля - філософ із соціальними 

аспектами» 

до 110-річчя від дня народження французького 

письменника (28.08) 

Авторська добірка 23-31.08 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Майбутнє починається сьогодні» 

 до Міжнародного дня молоді (12.08) 
Літературна кав’ярня 

11.08 

12.00 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Корифей українського хорового мистецтва» 

до 85-річчя від дня народження А. Авдієвського, 

українського хорового диригента (16.08) 

Музичний салон 
16.08        

12-00 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Вишита колоссям і калиною, Звешся величаво - 

Україною»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка – інсталяція 20 – 28.08 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«В цей святковий вересневий день…» 

 до Дня знань (1.09) 
Тематична виставка 27.08 – 4.09  Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Хресний шлях Людмили Старицької-

Черняхівської»  

до 150-річчя від дня народження української 

письменниці (29.08) 

Вечір – портрет 
30.08        

16-00 
Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Декілька порад для створення сім’ї»  

до Дня молоді (12.08)  
Розкладка-порада 8.08-17.08 Молодь Бібліотека №151 

«Україна – є, була, і буде!»  

до Дня Незалежності України (24.08) 
Історичний перегляд 20.08-31.08 Різні категорії Бібліотека №151 

«Ти грай, моя бандуро!»  

до 100 – річчя створення Національної заслуженої 

капели бандуристів України імені Майбороди Г. 

(01.08) 

Арт – зустріч із 

бандуристкою 

12.08 

12.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Незалежна і єдина – наша ненька – Україна!»  

до Дня Незалежності України (24.08 ) 

Тематична полиця 21.08 – 07.09    Різні категорії Бібліотека №1 

«Зростаймо ввічливі і виховані» Етикет-поличка 01.08-20.08 

 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Граємо і відпочиваємо» Настільні ігри 02.08-30.08 

 

Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №115  

для дітей 



 

«Літо на книжковій галявині» 

 

Програма літніх 

читань 

09.08, 23.08 

16.00-18.00 

Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Миті історії української незалежності»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Інформаційний 

коктейль 

13.08-27.08 

 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«День народження держави» 

«Браслети єдності» 
до Дня Незалежності України (24.08) 

Літературна полиця 

Майстер-клас 

13.08-27.08 

23.08 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Сяйвом сонця все залито – в нас гостює 

справжнє літо» 

Природознавча добірка 01-30.08 Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Історико-культурні пам’ятки Київщини» 

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

 

Тематична викладка 

 

06-12.08 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Золото-блакитне знамено Української держави» 

до Дня Державного Прапору України (23.08) 

 

Книжкова розкладка 

 

20-26.08 Різні категорії 
Бібліотека №119 

для дітей 

«Чудова преса на всі інтереси» Літня читальна 

галявина 

22.08 

11.00 Різні категорії 
Бібліотека №119 

для дітей 

«Сьогодні незалежність сонцем світить, дарує 

мудрість молодим серцям» 

до Дня Незалежності України (24.08) 

 

Виставка-вітання 

 

22-29.08 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«І знову рідна школа нас запрошує у клас» 

до Дня знань (01.09) 

 

Книжкова добірка-

привітання 

 

27.08-06.09 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Мій кумир з книжкової долини» Книжкова виставка  06 – 28.08 Учні середнього 

та шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Про пухнастих та повзучих, про летучих та 

кусючих» 

 

Книжкова виставка 

 

 

13 – 31.08 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Тварина, пташка чи комашка»                                
У рамках Програми літніх читань «Бібліотека під 

парасолькою» 

Зоо - вікторина 08.08 

11.00 –12.00 

Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Історія України в дзеркалі мистецтва» 

«Що тобі подарувати?»                                         

до дня Незалежності України (24.08) 

Виставка – вернісаж 

Майстер-клас 

16 – 31.08 

23.08 

11.00-13.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 


