
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на жовтень 2018 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 
«У кожного свої права…» 

правова освіта населення до Дня юриста (08.10) 

Інформаційна виставка 01-15.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Твір мистецтва - куточок Всесвіту» 

до Дня художника (09.10) 

Художній вернісаж 02-16.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Добрий диявол» 

за проектом «Павло Загребельний: золоті сторінки 

творчості» 

    Розмова про твір 
03.10 

14.30 
Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Книга та бібліотека - важливі складові культурного 

простору України» 

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

Інтерактивне заняття 10.10 

13.30 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Історія – наставниця життя…» Екскурсія до 

Національного 

історичного музею 

України 

11.10 Біженці ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Ми, українці – козацького роду…» 

до Дня українського козацтва 

та Дня захисника України (14.10) 

Виставка-вернісаж 

Історико-літературний 

екскурс 

08-22.10 

12.10 

13.30 

Юнацтво 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Виставка до Дня захисника України Художній вернісаж 12-31.10 Різні категорії 
Галерея мистецтв 

«Подорож в світ марок» 

до 100-річчя української марки 

«Світ мистецтва Георгія Нарбута» 

Виставка-колаж 

Інформаційний 

дайджест 

15-29.10 

 

25.10 

Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Джеймс Кук. Мандрівки, плавання, відкриття» 

до 290-річчя від дня народження англійського 

мореплавця (27.10) 

«Великі географічні відкриття. Джеймс Кук» 

Виставка-подорож 

 

 

Відео година 

22-31.10 

 

 

26.10 

Різні категорії 

Члени  клубу 

«Пізнаймо світ 

через 

кінематограф» 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Героїчні сторінки Другої Світової війни. 

Визволення Києва та України» 

до 74-річниці  визволення України (28.10) 

та 75-річчя визволення Києва від  

від нацистських загарбників (06.11) 

Виставка-репортаж 

Патріотична година 

21.10-7.11 

28.10 

14.30 

Різні 

категорії 

 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 



 

«Співець козацької доби»                             
 до 160- річчя від дня народження Кащенка А. Ф., 

українського письменника (01.10)   

Виставка-портрет 01-16.10 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Світла безпосередність - містичних сюжетів» 

до 75 річчя від дня народження Роберта Лоуренса 

Стайна  американського письменника (08.10) 

Тематична розкладка 01-16.10 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Наша армія-символ козацької мужності» 

 до Дня українського козацтва (14.10) 
Тематична виставка  01-20.10 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«І понесе луна козацьке слово»  

до Дня Українського козацтва (14.10) 

Літературно-історичний 

вечір 

07.10 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Уроки права – уроки життя»  

до Дня юриста України(8.10) 
Тренінг 

09.10 

13.30 Юнацтво 
Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Мозаїки та фрески київських храмів» 

за проектом : «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 
Презентація 

25.10 

14.00 
Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Вогник людської душі»  

до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10) 
Година спілкування 

01.10         

 16.00 

Користувачі 

похилого віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Феміди дочки і сини» 

до Дня юриста України (8.10) 
Тематична підбірка 4 – 12.10 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Покрова – свято козацьке»  

до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14.10) 
 Патріотичний урок 

12.10 

12.20 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«ООН – втілення надії та сподівань людства»   

до Дня Організації Об’єднаних Націй  (24.10) 
Тематична підбірка 20 – 27.10 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Дивовижний світ мереживних візерунків» 

 
Творча зустріч 

26.10 

16.00 

Члени клубу 

«Іванна» 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Літа на зиму повернули»  
до Міжнародного дня людей похилого віку (1.10) Бібліочаювання 

01.10 

16.00 

Користувачі 

поважного віку  

Бібліотека №151 

«Козацтво - слава України і гордість наша 

всенародна!» 

до Дня українського козацтва (14.10) 

Патріотична виставка 

Історичний урок 

04-19.10 

11.10 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №151 



«Українська народна пісня є втіленням народної 

душі» 

до Міжнародного дня музики (01.10) 

Бібліокафе 01.10 

14.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Козаченьки, браття мої, лицарі звитяжні… » 

до Дня захисника України (14.10) 

Тематична виставка 

Арт – зустріч із 

захисником АТО 

06.10 - 20.10 

11.10 

13.00 

    Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Будь здорова, козацька Покрова!» 

до Дня українського козацтва (14.10) 

Тематична виставка 10.10 – 19.10    Різні категорії Бібліотека №1 

«Захисники української землі» 
до Дня захисника України (14.10) 

Тематична полиця 01.10 – 15.10  Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Хай живе козацька доля, хай живе козацький дух» 

до Дня козацтва (14.10) 

Тематична полиця 01.10 – 15.10 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Життя поруч із нами» 

до Всесвітнього дня тварин (04.10) 

Природознавчий 

калейдоскоп 

04.10 

15.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку  

Бібліотека №115  

для дітей 

«Витинанка-козачок» 

до Дня захисника Вітчизни (14.10) 

Майстер-клас  11.10 

15.30  

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Знов про славу козацьку згадаймо»  

до Дня козацтва (14.10) 

Історична мандрівка 12.10 

 13.00  

Діти з особливими 

потребами 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Красуня осінь нас чарує – неповторна, золота» Природознавча добірка 01-31.10 Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Прекрасний і дивовижний світ музики» 

до Міжнародного дня музики (01.10) 

 

Тематична викладка 

 

01-07.10 

Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Свята Покрова – козаків покровителька, наших 

звичаїв хранителька» 

до свята Покрови Пресвятої Богородиці (14.10)  

за проектом «Два храми духовністю єдині» 

Патріотично-

народознавча година 

11.10 

11.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з 

давнини» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника України 

(14.10) 

Історично-патріотична 

виставка 

11-18.10 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

 «Ліпка з солоного тіста» Заняття гуртка 

«Творчість юних» 

18.10 

17.30 

Різні категорії Бібліотека №119 

для дітей 

«Батурин – легендарна гетьманська столиця» 

до 310-річчя від дня Батуринської трагедії  

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

 

Відео-екскурсія 

 

25.10 

11.00 

Різні категорії Бібліотека №119 

для дітей 



 

 

 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 
 

  

«В юного таланту творчий звіт» 

до Міжнародного Дня музики (01.10) 
Лекція - концерт 

02.10 

13.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Посміхайлик»                                                          
 до  Всесвітнього дня усмішки (04.10) 

   Майстер – клас 

 

04.10 

15.00 

 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Найцікавіші пам’ятки Києва» 

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

 
Презентація 

 

09.10 

14.00 

Учні середнього  

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«1918 - рік народження української філателії»                                                       

до100-річчя перших поштових марок України  

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»         
Інтернет – відкриття 

 

11.10 

13.00 

Учні середнього  

та старшого 

шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Гагарін: Перший у космосі»                        

до Всесвітнього тижня космосу (14.10) 
Слайд - шоу 

 

12.10 

14.00 

Учні середнього  

шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Розкажу вам казочку!» 
Театралізовані читання                                 16.10 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Самореалізація особистості» 

Книжкова виставка 

Тренінг 

 

15-22.10 

18.10 

14.00 

Учні старшого 

шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Безмежний світ дитинства»  

 

Книжкова виставка 

Творча зустріч                     

18-26.10 

24.10 

13.00 

Учні середнього  

шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Національний Києво-Печерський  заповідник: 

музей? храм? святиня?» 

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

за проектом «Два храми, що духовністю єдині»                                           

Книжкова виставка 

Зустріч зі священиками 

22-29.10 

25.10 

13.00 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiTuZqoj-fXAhULIJoKHaJpDskQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fmoviestape.net%2Fkatalog_filmiv%2Fdrama%2F4994-gagarin-pershyj-u-kosmosi.html&usg=AOvVaw1Si65_plHLmoVV2h9ZDb0v

