Масові заходи Деснянської ЦБС на листопад 2017 р.
Зміст роботи

Форма проведення

Виставка-ювіляр
«Ірен Роздобудько : життя – мій острів
Літературнодля читачів»
до 55-річчя від дня народження української
мистецький вечір
журналістки, письменниці, сценаристки,
поетеси (3.11)
Виставка-вернісаж
«Рідна мова у серці народу буде жити
навіки-віків …»
до Дня української писемності та мови (9.11)
«Богдан Лепкий - велет українського
інтелекту та патріотизму»
до 145-річчя від дня народження
Виставка-портрет
українського письменника, педагога,
перекладача, літературознавця, художника
(9.11)
Поетичний вечір
«Той, що живе у піснях…»
до 105-річчя від дня народження Малишка
А. С., українського поета (14.11)
Виставка-перегляд
«Толерантність - основа взаємоповаги та
свободи…»
до Дня толерантності (16.11)
Година толерантності
(за проектом «Пізнай, прийми та руку
простягни»)
«Дитинство-схід
долі в людському Виставка - панорама
житті…»
до Всесвітнього Дня дитини (20.11)
Виставка-інсталяція
«Навіки слава-Україні, героям славаГодина пам’яті
навіки !»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)

Дата
проведення

Категорія
користувачів

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

1-14.11
2.11

Різні категорії

2-16.11

Різні категорії.
Біженці

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

2-15.11

Різні категорії

14.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

9-23.11

Біженці

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

13-27.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

14-28.11
21.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

16.11

«Тема голодомору в художній літературі»
до Дня пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій (25.11)
«Стовпотворіння»
(за проектом: «Павло Загребельний : золоті
сторінки творчості»)
«Доленосний документ українського
народу»
до 25-ої річниці проведення референдуму
1грудня 1991 року
«Не дай СНІДУ шанс !»
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
(1.12)
«Співчуття до "маленької людини" і
викриття потворного буржуазного»
до 130 років від дня народження Арнольда
Цвейга, німецького письменника (10.11)
«Бібліотека – територія толерантності»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«Андрій Малишко та його життєві ролі»
до 105 річчя від дня народження
українського поета (14.11)
«У Революції Гідності – доля народу»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)
«Голодні очі дивляться у вічність»
до дня пам'яті жертв голодоморів та
політичних репресій (25.11)
«Голодомор – чорна сповідь моєї
Вітчизни»
до Дня пам’яті жертв голодоморів (25.11)
«Добро, краса і слово - непереможні»
до 110-річчя від дня народження С. М.

Виставка-реквієм

20-30.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Прем’єра книги

23.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Тематичний перегляд

27.11-4.12

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка-заклик

28.11-11.12

Юнацтво

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

Виставка-портрет

1-20.11

Різні
категорії

День толерантеості

16.11

Різні
категорії

Поетичний
калейдоскоп

19.11

Різні
категорії

Інформаційна година

19.11

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Виставка-пам’ять
Всеукраїнська акція
«Засвіти свічку»

16-30.11
25.11

Різні
категорії

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

Година-реквієм

22.11

Молодь

Виставка –
персоналія

2 – 9.11

Різні категорії

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

Бібліотека ім.
С. Олійника

Жураховича, українського письменника
(6.11)
«Буква до букви – і виникло слово»
до Дня української писемності та мови (9.11)
«Толерантність – доброта душі»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«Розп’яття на хрестах голодомору»
до Дня пам’яті жертв голодоморів (25.11)
«Людина з сигарою: Вінстон Черчілль»

Виставка-вікторина

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

4 – 14.11

Учні

Година хороших
манер

16.11

Учні

Виставка- реквієм

21 – 30.11

Різні категорії

Вечір – портрет

24.11

Члени клубу

24.11

Молодь

Бібліотека ім.
С. Олійника

28.11

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

24.11 – 2.12

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

9.11

Учні 8-10 кл.

Бібліотека №151

15.11

Діти

Бібліотека №151

16.11-30.11

Учні

Бібліотека №151

20.11-5.12

Різні категорії

Бібліотека №151

27.11

Центр сім’ї
дітей та молоді

Бібліотека №151

«Рабині ХХІ століття»
Зустріч з психологом
до Міжнародного дня за ліквідацію насилля
та юристом
над жінками (25.11)
«Відпочинок для душі та радість очам –
Парки Польщі»
Подорож парками
(за проектом «Читаючи,подорожуй світом!»)
«Ненависть до байдужості»
до 110-річчя від дня народження Альберто
Виставка – кросворд
Моравіа, італійського письменника (28.11)
«Січові стрільці – вірні сини
Історико Українського народу»
патріотична година
до 100-річчя створення армії УНР
«Толерантність в нашому суспільстві»
Бібліобесіда
до міжнародного Дня толерантності (16.11)
«Знай права свої, дитино!»
Тематична розкладка
до Всесвітнього Дня дитини (20.11)
«Пам`ять про національні трагедії»
Тематична поличка
до Дня пам`яті жертв голодомору (25.11)
«Право на життя для людей з обмеженими
Вечір добра та
можливостями»
милосердя
до Дня інвалідів (3.12)

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

«Краще, ніж рідна, мови не буває»
до Дня української писемності та мови
(9.11)
«Яскравий ліхтарик творів С. Маршака»
до 130-річчя від дня народження
«Відчути смак рідної мови»
«Відчуй смак рідної мови»
до Дня української писемності та мови (9.11)
«Чарівниця, яка живе всюди»
до 110-річчя з дні народження шведської
письменниці Астрід Ліндгрен (14.11)
«Веселі шибеники Астрід Ліндгрен»
до 110-річчя з дні народження шведської
письменниці (14.11)
«Гармонія із собою»
(за участі Центру у справах сім’ї та жінок
Деснянського району)
«Віршики для малят»
«Осінні фантазії»
(за участі ОКЦ «Дивосвіт»)
«Українська народна казка»
(з елементами комп’ютерної гри)
«Вироби з шишок»
«Мовні перлинки – для кожної дитинки»
до Дня української писемності
та мови (09.11)
«Вся і давність, і обнова – українська
мова»
до Дня української писемності та мови
(09.11)
«У мріях і пошуках нових пригод»

Літературний мікс

01.11-10.11

Дошкільники
учні 1-4 кл.

Бібліотека №115
Бібліотека №115

09.11

Дошкільники
учні 1-4 кл.
1-4 кл., «Мрія»

09.11

1-4 кл.

Бібліотека №115

10.11-30.11

1-4 кл.

Бібліотека №115

Літературна гра

14.11

5-6 кл.

Бібліотека №115

Психологічний
тренінг

17.11

9-10 кл.

Бібліотека №115

Поетична мозаїка
Майстер-клас

20.11
24.11

Дошкільники
1-5 кл.

Бібліотека №115
Бібліотека №115

Казкове рандеву

24.11

2-4 кл.

Бібліотека №115

Майстер - клас

02.11

1 - 4 клас

Книжкова виставка
Голосні читання

02 – 13.11
06.11

1 - 4 клас

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

Книжкова виставкаювілей
Мовознавчі
цікавинки
Мовознавчі
цікавинки
Книжкова виставка

01.11-14.11

Бібліотека №115

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Книжкова виставка
Бесіда

02 – 13.11
07.11

9-10 клас

Конкурс ілюстрації

15.11

3 - 4 клас

Бібліотека ім.

до 110 річчя від дня народження Ліндгрен
(14.11)
«Я»- це я, а «Ти» – це ти»
до Міжнародного Дня толерантності (16.11)
«Recycling. Друге життя речей»
до Дня вторинної переробки (15.11)
«Країна вранішнього сонця»
До Року Японії в Україні
«Мій читач – мислячий бешкетник»
до 55-річчя від дня народження Ірен
Роздобудько, української письменниці (3.11)
«Про дітей і для дітей»
до 130-річчя від дня народження Самуїла
Маршака, російського поет (3.11)
«Співаю те, що в світі бачу,
Що в серце впало»
(до 145-річчя від дня народження Богдана
Лепкого, українського письменника, 9.11)
«Поки є діти – будуть казки»
до 110-річчя від дня народження Астрід
Ліндгрен, шведської письменниці (14.11)
«Хочу, щоб діти винесли з книжки
людяність»
до 65-річчя від дня народження Олександра
Есаулова, українського прозаїка (18.11)
«Свято демократії на честь двох
Майданів»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)
«У той рік заніміли зозулі,
Накувавши знедолений вік»
до Дня пам`яті жертв голодомору (25.11)

Ю. Гагаріна

Книжкова виставка
Тренінг - клас
Екологічний
handmade
Вікторина

Книжково-журнальна
добірка

02 – 14.11
09.11

8 - 9 клас

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

14.11

2 – 4 клас

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

23.11

7 -8 клас

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

1-8.11

Учні
1-9 класів

Бібліотека №119

Бібліотека №119

Голосне читання

3.11

Дошк.

Тематична розкладка

Учні
3-9 класів

Бібліотека №119

9-14.11

Бібліотека №119

15.11

Дошк.
Учні
1- 4 класів

Медіа-подорож

Бібліотека №119

Виставка-знайомство

16-22.11

Учні
4-6 класів
Бібліотека №119

Патріотична
розкладка

20-24.11

Учні 5-9 класів

Викладка-реквієм

24-29.11

Учні 7-9 класів

Бібліотека №119

Мовознавча виставка
«Рідна мова моя, поетична, пісенна,
Пелюсткова і ніжна, як спів солов’я»
до Дня української писемності та мови (9.11)
Тематична полиця
«Святий Архангел Михаїл непереможний воїн Божий»
«Толерантне ставлення людини збереже
Тематичний перегляд
планету від негод»
літератури
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
Голосні читання
«Бібліотекарі – дітям Сонця та Дощу»

Бібліотека №119

6-14.11
Учні 1-9 класів

Бібліотека №119

20-25.11

Учні 5-9 класів

14-21.11

Учні
1-9 класів

Бібліотека №119

3.11

Дошк.

Бібліотека №119

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

