Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на вересень 2018 р.
Зміст роботи
«Від стародавніх бібліотек до сучасних…»
«Наталія Ужвій. Театральний портрет»
до 120-річчя від дня народження української актриси (
8.09)
«Лев Толстой, як художник та мислитель»
до 190-річчя від дня народження російського
письменника (9.09)
«День українського кіно: режисери і актори, які
стали легендами»
до Дня українського кіно (10.09)
« Спорт – гармонійний рух, чіткий ритм,
найактивніша форма існування»
до Дня фізичної культури і спорту (8.09)
«Ми – проти війни!»
до Міжнародного дня миру (21.09)
«Замковий туризм в Україні»
до Всесвітнього дня туризму (27.09)
«Добрий диявол»
за проектом «Загребельний: золоті сторінки творчості»
«Філософія серця, або гуманізм Василя
Сухомлинського»
до 100-річчя від дня народження, українського педагога
(28.09)
«Бабин Яр. Без права на забуття»
до 76-ої роковини трагедії Бабиного Яру (29.09)

Форма проведення
Історикокультурологічна година
Персональна виставка

Дата і час
проведення

Категорія
користувачів

Місце
проведення
Відповідальний

11.09
13.30

Середній та
старший шкільний
вік

ЦРБ ім.
П. Загребельного

3-17.09

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

4-18.09

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

4-18.09

Середній та
похилий вік

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка – порада

14.09
11.00
5-19.09

Молодь

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-перегляд

13-27.09

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Туристична мозаїка

20.09 – 3.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Розмова про твір

20.09
14.30

Різні категорії

Виставка-персоналія

20.09-4.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-спомин
Урок – реквієм

24.09-4.10
27.09
13.30

Різні категорії

Літературно-біографічна
виставка
Тематичний перегляд
літератури
Кіногодина

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка - діалог
Акція

17.09-1.10
28.09

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Тематичний перегляд

18.09- 1.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка - роздум
Кіноклуб

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Літературна виставка

24.09-4.10
28.09
11.00
25.09-9.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка – огляд

26.09-10.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Поетична добірка

3-20.09

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Арт-година

9.09
12.00

Клуб
«Золотий вік»

Бібліотека ім.
В. Кучера

Караван книг

13-30.09

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Інформаційна
година

27.09
13.30

юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Бібліотека запрошує друзів!»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)

День відкритих
дверей

30.09

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Спорт - здоров'я, сила духу і краса»
до Дня фізичної культури і спорту (8.09)

Добірка матеріалів

5 – 13.09

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Година цікавих
повідомлень

10.09
12.30
14.09
12.30
20.09
12.30

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Учні старшого
шкільного віку
Учні старшого
шкільного віку

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека ім.
С. Олійника

«Бібліотека. Інформація. Успіх»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)
«Таємниці бібліотеки Ярослава Мудрого»
до 1040 - річчя від дня народження князя Київського,
державного діяча Київської Русі
за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Повага до старших - одна з цінностей
людської душі»
до Дня людей похилого віку (1.10)
«Портрети національних героїв в творчості Адріана
Кащенка»
до 160-річчя від дня народження українського
письменника (1.10)
«Музика, що торкається серця…»
до Міжнародного дня музики (2.10)
«Расул Гамзатов – поет миру та добра»
до 95-річчя від дня народження
дагестанського поета, публіциста (8.09)
«Наталя Ужвій - поетеса української сцени»
до 120- річчя від дня народження української актриси,
народної артистки України (8.09)
«Український майстер детективного роману»
до 95- річчя від дня народження Самбука Р. Ф.,
українського письменника (28.09)
«Ярослав Мудрий – засновник першої бібліотеки в
Київській Русі»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)

«Язичницькі святилища древніх слов’ян»
«Народовладдя і народний суверенітет»
до Міжнародного дня демократії (15.09)
«Вчитель – це не професія, це покликання»

Урок – бесіда
Профорієнтаційна
хвилинка

«Мені випала щаслива акторська доля»
до 120-річчя від дня народження Н. Ужвій, української
актриси (8.09)
«Вклад у розвиток українського кіно кіностудії ім. О.
П. Довженка»
до Дня українського кіно та 90-річчя кіностудії (8.09)
«Він серце віддав дітям»
до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського
українського педагога (28.09)
«Бібліотека – джерело духовної культури»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)
«Ні дня без сцени»
до 120 – річчя від дня народження Наталії Ужвій,
української актриси (08.09)
«Бібліотека - Влада – Населення»
до Всесвітнього Дня бібліотек (30.09)
«Граємо і відпочиваємо»
«Музеї просто неба в Україні»
за проектом ЦБС
«Рух – здоров’я і краса»
до Дня фізичної культури і спорту (8.09)
«Казки школи під Голубим Небом»
за збіркою оповідань В. О. Сухомлинського
«Сходинки до знань»
«Сходинки до казки»
«Книжковий БУМ»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)
«Ти – бібліотекар»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)
«Український Песталоцці»
до 100-річчя від дня народження українського педагога
В. О. Сухомлинського (29.09)

Бібліотека ім.
С. Олійника

Мистецький вечір

28.09
16.00

Члени клубу

Мультимедіогодина

5.09
13.00

Різні категорії

Інформаційна година

27.09
14.00

Учні середнього
шкільного віку

Виставка - реклама

25.09 – 10.10

Різні категорії

Виставка-персоналія
Презентація творчості

03-13.09
06.09

Різні категорії

Бібліотека №1

Книжкова-виставка
Круглий стіл
Настільні ігри

17-30.09
28.09
01.09-29.09

Різні категорії

Бібліотека №1

Віртуальна мандрівка

25.09
14.00

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей

Спортивна сторінка

01.09-15.09

Голосні читання
Літературна вітрина

21.09
13.30
01.09-10.09

Різні категорії
користувачів
Учні середнього та
старшого
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку.
«Мрія»

Літературна скарбничка

10.09-29.09

Вооk-шоу

27.09
15.00-17.00

Ситуаційна гра

29.09
12.00-15.00
10.09-29.09

Виставка - ім’я

Бібліотека №151

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

Бібліотека №151
Бібліотека №151

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей

«Красуня осінь нас чарує – неповторна, золота!»
«Будьмо всі здорові й дужі
І до спорту не байдужі!»
до Дня фізичної культури і спорту (08.09)
«Вогонь Довженкового слова»
до 125-річчя від дня народження Олександра Довженка,
українського кінодіяча, письменника (10.09)
«Деснянський район – наша мала батьківщина»

Природознавча
добірка

01-30.09

Тематична розкладка

07-14.09

Різні категорії
користувачів
Різні категорії
користувачів

11-17.09
12.09
10.30

Учні середнього та
старшого
шкільного віку
Різні категорії
користувачів
Спецгрупи
ДНЗ № 176

Літературна подорож

19.09
11.00

Учні молодшого
шкільного віку

Заняття гуртка
«Творчість юних»

20.09
17.30

Різні категорії
користувачів

Викладка-пам’ять

27.09-03.10

Учні середнього та
старшого
шкільного віку

«Віват, Бібліотеко!»

Бібліотечний вернісаж

24-30.09

Різні категорії
користувачів

«За кожною обкладинкою книги та журналу живе
цілий світ»

Літературний феєрверк

27.09
11.00

День Знань

01.09

Виставка - порада

01 – 20.09

Презентація

01.09
13.00

«Бібліотекарі – дітям з особливими потребами»
«Казки школи під Голубим Небом»
до 100-річчя від дня народження Василя
Сухомлинського, українського педагога, письменника
(28.09)
«Оригамі: перетворюємо простий папір на іграшки»
«Тут оселилися навіки скорбота і печаль»
до річниці вшанування жертв Бабиного Яру (29.09)

«В країні цікавих уроків»
до Дня знань (01.09)
«Перший раз - у перший клас!»
до Дня знань (01.09)
«Рукотворне диво - Асканія-Нова - перший
природничий заповідник України»
до 135 річчя заснування заповідника
за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»

Виставка-персоналія
Бібліографічний
калейдоскоп
Голосні читання

10-16.09

Учні молодшого та
середнього
шкільного віку
Різні категорії
Учні молодшого
шкільного віку

Учні середнього
шкільного віку

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
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей

«Від іграшки до книги»

Майстер – клас

01.09
13.00

Учні молодшого
шкільного віку

«Домашнє насильство,
як захистити себе»

Книжкова виставка
Тренінг

07 – 17.09
13.09
14.00
19.09

Учні середнього та
старшого
шкільного віку

"Як транспорт може бути "зелений"?
до Всесвітнього дня без автомобілів (22.09) за проектом
«Я – за природу!»
«Українські письменники – дітям»
«Казковий світ Лариси Ніцой»
«Як пройти до бібліотеки?»
до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)

Дидактична гра
Книжкова виставка

20 – 29.09

Учні молодшого
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку

Творча зустріч

26.09
14.00

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотечний десант

28.09
12.00-15.00

Різні категорії
користувачів

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей

