
Масові заходи ЦБС Деснянського району на грудень 2018 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«З журбою радість обнялась…» 

до140- річчя від дня народження Олеся О., 

українського поета (5.12) 

Літературна 

виставка 

03-17.12 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«У кожної казки є свій початок…» Сеанс казкотерапії 

Сашка Лірника 

05.12 

13.00 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Держава - гарант законності»  

до Дня прав людини (10.12)   

Тематичний 

перегляд 

03-17.12 

10.12 

Молодь ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Відстоювання прав кордонів» 

до Дня прав (10.12) 

Ворк-шоп 10.12 

12.00 

Бібліотечні 

працівники 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Психологія підліткового віку. Проблема 

булінгу» 

Лекція-диспут 11.12 

13.00 

Юнацтво ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Брухт» 

за проектом «Павло Загребельний: золоті сторінки 

творчості» 

Презентація 

твору 

13.12 

14.30 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Через поле, через гай, йде до діток Миколай…» 

до Дня Святителя Миколая (19.12) 

Виставка – вітання 

Святковий ранок 

12-24.12 

19.12 

13.00 

Молодший та 

середній  

шкільний вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Марко Вовчок - видатне явище в історії 

української літератури» 

до 185-річчя від дня народження української 

письменниці, етнографа (22.12) 

Виставка-

персоналія 

Літературна 

година 

17-27.12 

21.12 

11.00 

Різні категорії 

Кіноклуб  

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Успіхів - в Новому році, бажаємо на кожнім 

кроці!» 

до святкування Нового року (01.01) 

 Виставка - вітання 

 

20.12-3.01 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«…Тільки моральність гарантує людську 

гідність, де ідея гуманізму здобуває надцінний 

характер»  
до 100 річчя від дня народження Солженіцина О. І., 

російського письменника (11.12) 

Тематична 

розкладка 
01-17.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Шлях до істини Миколи Хвильового»    Візитка 01-21.12 Різні Бібліотека ім. 



до 125 - річчя від дня народження, українського 

поета, прозаїка (13.12) 

літературна категорії В. Кучера 

«Світ закону, права і моралі» 

до Дня прав людини (10.12)   

Тренінг 

Зустріч з юристом 

06.12 

13.30 
юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Життя – це море! Пливти бажаєш? Побудуй 

собі корабель із дорих справ…»  

до 90 річчя від дня народження Айтматова Ч. Т., 

киргизького письменника (12.12) 

Літературна 

мозаїка 
15-31.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Ходить світом Миколай»  .                           

до Дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)                 

Літературно-

музична 

композиція 

24.12 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 
Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Чарівниця слова»                                         

до 185-річчя від дня народження Марка Вовчка, 

української письменниці, етнографа, перекладача 
(22.12) 

Вітрина 

літературна 
15-31.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Подумай про майбутнє – обери життя»  

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12)  

Урок - 

застереження 

03.12  

12.00 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«День Збройних сил Вкраїни –  

Це мужності й геройства свято»  

до дня Збройних сил України (06.12) 

 Зустріч з 

працівником 

військкомату  

 06.12  

12.20 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Є право – значить є надія»  

до Міжнародного дня захисту прав людини (10.12) 

Юридична 

консультація 

14.12 

16.00 
Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Чудотворцю Миколай, ти усіх оберігай» 

до Дня Святителя Миколая Чудотворця (19.12)  

Година 

народознавства  

19.12  

12.20 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Є шанс сьогодні, об’єднавши сили, когось 

поставити на крила» 

 до Міжнародного дня людей з інвалідністю (3.12) 

Вечір милосердя 
03.12 

14.00 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Великий актор з великим талантом»  

до 90-річчя від дня народження Леоніда Бикова, 

українського актора (12.12) 

Мистецька година 
12.12 

13.00 

Учні старшого 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

« Закритись від світу? Відкритись і жити! » 

до  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

Інформаційна 

виставка 

01-13.12 Різні категорії 
Бібліотека №1 

 «Із нетерпінням я чекаю нині свято Миколая» 

до  Дня Святого Миколая (19.12)  

Виставка - свято 10-22.12 Дошкільнята 
Бібліотека №1 



 

«Журба та радість Олександра Олеся» 

до 140-річчя від дня народження українського 

письменника (04.12) 

Ювілейний 

календар 

01 – 10.12 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Мої права – моє життя» 

до Всеукраїнського тижня права 

(04-10.12) 

Правознавчий 

куточок 

Година права  

03-11.12 

06.12 

13.00  

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку  

Бібліотека №115 

«Замело снігами полечко і гай 

по стежинах білих ходить Миколай»  

до Дня Святого Миколая (19.12) 

Народознавча 

стежка 

Майстер-клас 

10– 22.12 

18.12 

13.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Новорічна ніч казкова, наче мрія чарівна» 

до Нового року (01.01) 

Літературна 

скринька 

24 – 30.12 Учні молодшого 

шкільного віку  

Бібліотека №115 

«Все, чого душа запрагне, я створю» Виставка хобі                        

04-31.12 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Розкажу вам казочку!» Театралізовані 

читання                                            

05.12 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Права людини. Хто Я?» 

до дня захисту прав людини  (10.12) 

Книжкова виставка 

 

07-14.11 

19.12 

13.00 

Учні середнього  

та старшого 

шкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Письменники – ювіляри та їхні твори» Ювілейна  мозаїка 

 

10-20.12 Учні середнього  

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Не рубай ялинку!» 

за проектом «Я – за природу!» 

Природоохоронна 

акція                                         

11.12 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Кольорове намисто різдвяно-новорічних свят» Виставка – колаж 

 

17-31.12 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Хто, хто Миколая любить?»  

до Дня Святого Миколая (19.12) 
Погостини  

20.12 

12.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Подарунки для ялинки» 

до Новорічних свят (31.12) 

Майстер – клас 

 

24.12 

16.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Зима в Україні – мов срібна казка на землі» Природознавча 

добірка 

01-31.12 Учні молодшого 

та середнього 

Бібліотека №119 



 

 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 
 

 

шкільного віку 

«Я – людина, я маю право» 

до Всесвітнього дня прав людини (10.12) 

 

 

Правознавча 

розкладка 

 

09-16.12 Різні категорії 

Бібліотека №119 

«Вартовий рідного слова»  

до 155-річчя від дня народження Бориса Грінченка, 

українського письменника, педагога (9.12) 

Заочний 

літературний 

музей 

 

 

12.12 

11.00 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

 

Бібліотека №119 

«Святий щедрий Миколай йде щороку в рідний 

край» 

до Дня Святого Миколая (19.12) 

 

Святкова 

мандрівка 

 

19.12 

11.00 

Дошкільнята, 

учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«Новорічні прикраси з шишок» 

 

Заняття гуртка 

 «Творчість юних» 

20.12 

17.30 

Дошкільнята, 

учні молодшого 

та середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«Бібліотекарі – дітям з особливими потребами» Голосні читання 25.12 

10.30 

Спецгрупи  

ДНЗ № 176 

Бібліотека №119 


