Масові заходи Деснянської ЦБС на грудень 2017 р.
Зміст роботи

Форма проведення

Дата
проведення

«Українське січове стрілецтво. Визвольні ідеї»
до 100-річчя від дня створення військових з’єднань
Січових Стрільців армії УНР (1917 – 1921) (грудень)
«Григорій Сковорода : мандруємо за щастям»
до 295 - річчя від дня народження українського
просвітителя-гуманіста, філософа, поета, музиканта (3.12)

Виставка-репортаж

1-28.12

Літературнобіографічна виставка
Літературний вечір

28.11-14.12

Виставка-вітання

«Єднаймо силу і добро на щастя України !»
до дня Збройних Сил України (6.12)
«Цікаво про право»
до Всеукраїнського тижня права (4-10.12)
«Держава - гарант законності»

Категорія
користувачів
Різні категорії

«І казка в Новорічну ніч, хай буде з вами віч-на-віч!»
до дня святкування нового року (1.01)
«Світ ловив мене та не впіймав…»
до 295 років від дня народження Григорія Савича
Сковороди, українського просвітителя-гуманіста,
філософа, поета, музиканта (5.11)
«Закон і право для всіх єдині»
до Всеукраїнського тижня права (4-10.12)

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

27.11-12.12

Різні категорії

Правова година

7.12

Учні 3-5 класів

Тематичний перегляд

4-18.12

Молодь

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

Бібліографічний
етюд

6-20.12

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Знайомство
з книгою

18.12

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка – вітання
Святковий ранок
Мультимедійна година
культурологічні
читання
Виставка-вернісаж

12-26.12
19.12
25.12

Молодший
шкільний вік
Біженці

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

21.12-4.01

Різні категорії

Виставка-ім’я

1-21.12

Різні
категорії

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

Тематична виставка
Година запитань і
відповідей

2-30.12
7.12

Різні
категорії
Юнацтво

14.12

до Міжнародного Дня прав людини (10.12)
«Романтизм, поетичний стиль
та світосприйняття Генріха Гейне»
до 220 - річчя від дня народження німецького поета
(13.12)
«Юлія. Запрошення до самогубства»
за проектом «Павло Загребельний: золоті сторінки
творчості»
«Коли йде Святий Миколай – янголи співають…»
до дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)
«Святкування Нового року в країнах Азії та Африки»
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»

Місце проведення
Відповідальний

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Спокус безліч, а здоров’я одне»
за проектом «Здоров’я людини-здоров’я нації»
«Письменник. Людина. Особистість»
до 90 років від дня народження Олеся Павловича
Бердника, українського письменника, філософа (25.12)
«По Вкраїні, з краю в край, ходить Святий Миколай»
до дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)
«Любов романтична, а хвороба – ні»
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1.12)
«Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце»
до 295-річчя від дня народження українського
просвітителя, філософа, поета Г. С. Сковороди (3.12)
«Збройні сили України — слава, гордість, міць
країни!»
до Дня Збройних сил України (6.12)
«Немає щастя без свободи, свободи – без
самоврядування»
до Дня місцевого самоврядування (7.12)
«Знання і повага прав людини – крок до
взаєморозуміння»
до Міжнародного Дня прав людини (10.12)
«Во Віфлеємі нині новина»
до Нового року та свята Різдва Христового (7.01)
«Філософ усіх часів»
до 295 років від дня нар. Г. С. Сковороди українського
просвітителя-гуманіста, філософа(3.12)
«Єрошенко В. Я. - класик японської дитячої
літератури»
до року Японії в Україні
«Мудрість книги об’єднує родину»
до дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)
«Новорічний вернісаж»
до дня святкування нового року (1.01)
«Правила і закони у твоєму житті»
до Всеукраїнського тижня права (4-10.12)
«Що треба знати про право і закон»
за участі Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського

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

Огляд

3.12

Юнацтво

Виставка-персоналія

11-31.12

Різні
категорії

Літературно-музична
композиція

24.12

Клуб
«Золотий вік»

Година спілкування

1.12

Молодь

Філософська година

5.12

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка – привітання

2 – 9.12

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематичний перегляд

5 – 9.12

Ріні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Правова поличка

6 – 14.12

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

25.12 – 16.01

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

1.12-20.12
5.12

Учні

Бібліотека №151

10.12

Різні категорії

Бібліотека №151

Різдвяно-новорічний
серпантин
Тематична полиця
Літературний урок
Інформаційна година
Виставка-вітання
Круглий стіл із
родинами
Новорічно-різдвяна
виставка
Книжкова
виставка-порада
Година запитань

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
С. Олійника

11.12-28.12
17.12

Різні категорії

Бібліотека №151

25.12-20.01

Різні категорії

Бібліотека №151

01.12-15.12

5-9 кл.

Бібліотека №115

08.12

5-9 кл.

Бібліотека №115

району
«Чари свят–миколаївської ночі»
до дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)
«По дорозі йде дідусь з купою пакунків
Це несе вже Миколай дітям подарунки»
до дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)
«Новорічна веселка»
Новорічне свято (1.01)
«Вже Новий рік стежки торує»
«Музичний фреш»
(за участі музичної студії «Ритм»)
«Колоритний та своєрідний» або п’ять причин
відвідати Ізраїль»
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!»
«Справжні легенди дитячості»
до 80 річчя від дня народження
Е. Успенського та до 70 річчя Г. Остера
«Андрію, Андрію, даруй нам надію»
до дня святого Андрія Первозванного (13.12)
«Росла собі ялиночка…»
«Треба – хочу – можу»
до Міжнародного Дня прав людини (10.12)
«Через поле, через гай їде до нас Миколай»
(у рамках проекту «Два храми, що духовністю єдині»)
«Новорічні подарунки»
«Моє хобі»
«СНІД і наркоманія – чума ХХІ століття»
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1.12)
«Мудрець, замріяний філософ, до дальніх правнуків
іде»
до 295-річчя від дня народження Григорія Сковороди,
українського поета, філософа (3.12)
«Право і закон – рушійні сили для життя людини»
до Міжнародного Дня прав людини (10.12)

Календар народних
свят
Літературна вітрина
Майстер-клас

11.12-23.12

1-4 кл.

Бібліотека №115

14.12-20.12
19.12

Дошкільники
учні 1-4 кл.

Бібліотека №115

Книжкова
виставка-свято
Прес-калейдоскоп
Новорічний
концерт

20.12-5.01

Дошкільники
учні 1-4 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.

Бібліотека №115

25.12-5.01
28.12

Бібліотека №115
Бібліотека №115

06.12

8 – 9 клас

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

01 – 11.12
06.12

1 - 2 клас

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

13.12

9 – 10 клас

14.12

2 – 4 клас

Книжкова виставка
Тренінг - клас

05 – 18.12
14.12

7 - 8 клас

Погостини

19.12

3 – 6 клас

Книжкова виставка
Майстер - клас

18 – 29.12
26.12

2 – 4 клас

Презентація

28.12

2 – 4 клас

Тематична викладкапопередження

1-7.12

Учні
5-9 класів

Виставка-вшанування

1-7.12

Учні
7-9 класів

On-line мандрівка
Книжкова виставка
Відео - вікторина
Андріївські вечорниці
Акція

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека №119
Бібліотека №119

Бібліотека №119
Виставка-порада

7-14.12

Учні 1-9 класів

«Що можна попросити у машини для здійснення
бажань?»
до 80-річчя від дня народження Пауля Маара німецького
письменника (13.12)
«Святий Миколай не обмине жодну хатинку та
обдарує кожну дитинку»
за проектом «Два храми духовністю єдині»
«Краса дивовижна сніжинки розтопить у серці
крижинку»

Бібліотека №119
Книжкова викладкаміркування

11-16.12

Народознавча
мандрівка

14.12

Дошк.
Учні 1-4 класів

27.12

Учні 1-6 класів

Заняття гуртка «Творчість
юних»
Майстер-клас

Учні
1-6 класів
Бібліотека №119
Бібліотека №119

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

