Масові заходи Деснянської ЦБС на жовтень 2017 р.
Зміст роботи
«Декларація про державний суверенітет та її
історичне значення»
до 27-ої річниці від дня прийняття Декларації
про державний суверенітет України
«Мета професії – встановлення справедливості»
до Дня юриста (8.10)
«Дивоцвіт художньої творчості»
до Дня художника (9.10)
«Сервантес та Іспанія його часу»
до 470-річчя від дня народження, іспанського
письменника (9.10)
«Шляхами козацької слави…»
до Дня українського козацтва та Дня захисника
України (14.10)
«Віртуоз-скрипаль та композитор Ніколо Паганіні»
до 235-річчя від дня народження італійського скрипаля
(27.10)
«Німеччина - країна замків, палаців та готичної
архітектури»
за проектом : «Читаючи, подорожуй світом!»
«Тисячолітній Миколай»
за проектом : «Павло Загребельний : золоті сторінки
творчості»
«Друга Світова війна. Битва за Україну»
до дня визволення України від нацистських
загарбників (28.10)
«Держава - гарант соціального захисту»
(пенсійне законодавство сьогодні)
«В. Яворівський – людина, борець, письменник»
(11.09)
до 75 років від дня народження українського прозаїка,
публіциста, політика

Дата
проведення

Категорія
користувачів

Місце проведення
Відповідальний

2-16.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Інформаційний
куточок
Художній вернісаж

2-16.10

Різні категорії

2-17.10

Різні категорії

Виставка-інсталяція

2-16.10

Юнацтво

Виставка – подорож
Бесіда

9-23.10
12.10

Юнацтво
молодь

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка-персоналія

19.10-2.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Туристична мозаїка

17.10

Юнацтво

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Презентація книги

24.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка-репортаж

16-31.10

Різні категорії

Тематична виставка

1-31.10

Люди літнього віку

1-21.10

Різні
категорії

Форма проведення
Тематичний перегляд

виставка-посвята

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

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

«Повчальні новели - дотримання єдності слова і
діла» (9.10)
до 470 років від дня народження Мігеля де Сервантеса
, іспанського письменника
«Перші кроки України у Європейському Союзі»
до 27-ої річниці від дня прийняття Декларації
про державний суверенітет України
«Права свої знай – обов’язки не забувай»
до Дня юриста (8.10)
«Сильна армія - запорука незалежності держави»
до Дня захисника України (14.10)
«Щоб козацька слава навік не пропала»
до Дня українського козацтва (14.10)
«Біль війни і свято Перемоги»
до дня визволення України від гітлерівських військ
(28.10)
«Уклін тобі, осіннє покоління»
до Міжнародного дня людей похилого віку (1.10)
«Демократія - це…»
до 27-ї річниці від дня прийняття Декларації про
державний суверенітет України
«З когорти шістдесятників»
до 80-річчя від дня народження В. Гамана
українського письменника (30.10)
«Ювілей бібліотеки»
до 45-річчя заснування бібліотеки
«Книжковий бум»
до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09)
«Піклуємося про людей похилого віку»
до міжнародного Дня людей похилого віку (1.10)
«Христофор Колумб – першовідкривач Америки»
до Дня Колумба (9.10)
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»
«Видатні Українські актори, що прославили
український кінематограф»)
до Дня українського кіно (8.10)
«Принади Південно -Американського континенту»
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»

Інформаційна хвилинка

1-17.10

Різні категорії

Тематична бесіда

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

3-12.10

Різні категорії

Година спілкування
Зустріч з юристом

5.10

Юнацтво

Тематична виставка

5-31.10

Літературно-історичний
вечір

22.10

Тематична виставка

19-31.10

Різні категорії

Надвечірні посиденьки

3.10

Користувачі
похилого віку

Тематична бесіда

16-27.10

Молодь

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

Виставка одного автора

26.10 – 3.11

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

День відкритих дверей

24.10

Різні категорії

Воок – шоу
Інформаційна хвилина

2.10
3.10

Різні
категорії
Клуб
«Золотий вік»

Учні
Різні категорії

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

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека №151
Бібліотека №151
Бібліотека №151

Краєзнавчий урок

9.10

Учні

Мульті-медіо
година

10.10

Різні категорії

Книжкова розкладка

Бібліотека №151

15-31.10

Різні категорії

Бібліотека №151

«Великі і малі таємниці тварин»
до Всесвітнього дня тварин (04.10)
«Торбинка запитань» (за творами В. Нестайка)
«Мужності й геройства свято»
до Дня захисника Вітчизни (14.10)
«Козацького лицарства слава»
до Дня українського козацтва (14.10)
«Про життя козацьке славне»
до Дня українського козацтва (14.10)
«Витинанка-козачок»
(за участі ОКЦ «Дивосвіт»)
«7 чудес України»
«Історія української революції в особах»
до Року української революції (1917-1921 рр.)
«Мої перші кроки в мистецтво»
«Казка+пригода = читаю з насолодою»
«Нема без кореня рослини,
А нас людей без Батьківщини»
«Піднебесна презентує…»
за участі студентів з Китаю Національного
університету ім. Т.Г. Шевченка
«Марафон жахів» (до свята Halloween)
«Говорила мышка мышке: До чего люблю
я книжки!»
до 130-річчя від дня народження С. Маршака
«Про братів наших менших»
до Всесвітнього Дня захисту тварин (04.10)
«Вони підкорили космос»
до Всесвітнього тижня космосу (14.10)
«Шкідливі звички. Як їх подолати»

Полиця цікавинок

02.10-10.10

5-9 кл.

Бібліотека №115

Літературна вікторина
Книжкова вітрина

05.10
09.10-20.10

5-7 кл.
5-9 кл.

Бібліотека №115
Бібліотека №115

Книжкова виставка

09.10-30.10

5-9 кл.

Бібліотека №115

Літературний екскурс

09.10-20.10

1-4 кл.

Бібліотека №115

Майстер-клас

12.10

1-5 кл.

Бібліотека №115

Медіа година

18.10

Бібліотека №115

Історична мозаїка

20.10

3-4 кл.
«Мрія»
7-9 кл.

Літературно-мистецька
мозаїка
Літературний куточок
Урок-телепередача

23.10-31.10

1-4 кл.

Бібліотека №115

23.10-31.10
25.10

5-9 кл.
4 кл.

Бібліотека №115
Бібліотека №115

Цікаві зустрічі

25.10

5-9 кл.

Бібліотека №115

Кіновечірка

30.10

5-9 кл.

Театралізовані читання

05.10

дошкільники

Бібліотека №115
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Зоо - мозаїка

2-15.10

2 – 4 клас

Презентація

17.10

9 – 11 клас

Виставка-порада
Тренінг-клас

10-20.10
19.10
25.10

7-8 клас
5 – 6 клас

«Нові книги – як нові друзі!»

Огляд

«Знай і ти, як книгу берегти!»

Бібліотечний урок

27.10

3-4 клас

Книжково-журнальна

01-31.10

Учні 3-9 класів

«Північна Америка – дивовижний материк планети

Бібліотека №115

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

Земля»
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»
«Твій друг - музика»
до Міжнародного дня музики, з циклу «На вівтарі
краси»
«Мову рідної природи розуміти серцем вчись»
до 60-річчя від дня народження Олеся Ільченка,
українського письменника,
за проектом «Маленькі кроки у світ великої
літератури»
«Чудеса Північної Америки»
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»
«Україна моя - ти колиска козацького роду» до Дня
захисника України та Дня українського козацтва
(14.10)
«Козацька Покрова - найдивніше з осінніх свят»
за проектом «Два храми духовністю єдині»

виставка
Тематична розкладка

Бібліотека №119

01-07.10

Учні 5-7 класів

04.10

Учні 3-6 класів
Бібліотека №119

Природознавча
мандрівка
Відео-екскурсія

Бібліотека №119

12.10

Учні 1-9 класів
Бібліотека №119

Історично-патріотична
виставка

12-21.10

Патріотичнонародознавча година

18.10

Учні 5-9 класів
Бібліотека №119
Учні 2-4 класів
Бібліотека №119

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

