
Масові заходи бібліотек Деснянської ЦБС на жовтень 2016 року 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

 

«Свіча пам’яті…» до  75-ої роковини трагедії  

Бабиного Яру (29.09) 

Музейно-виставкова 

експозиція; цикл заходів 
27.09-25.10 Різні категорії 

ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Історична проза Павла Загребельного : «Первоміст»  

робота за проектом «Павло Загребельний: золоті 

сторінки творчості» 

 

Літературні  

читання 

6.10 

 

Юнацтво 

молодь 

ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Мета професії - встановлення справедливості» 

Правова освіта населення до Дня юриста (8.10) 

Інформаційний  

куточок 

3-17.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Гармонія світу і кольору» до Дня художника (9.10) Художній вернісаж 4-13.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Ми славні нащадки козацького роду…» до Дня 

українського козацтва та дня захисника України 

(14.10) 

Виставка - подорож 

 

6-20.10 

 

Юнацтво, молодь ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Дерево поезії Івана Драча» до 80-річчя від дня 

народження Драча І., українського поета, громадського 

діяча (17.10) лауреата Шевченківської премії (1976) 

Виставка – ім’я 10-24.10 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Творчість Пабло Пікассо на тлі світового мистецтва»  

до 135-річчя від дня народження іспанського 

художника (25.10) 

Виставка- панорама 18.10-1.11 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Осінні барви» за проектом «Пізнай, прийми та руку 

простягни» 

Майстер-клас із 

виготовлення листівки 

27.10 Біженці ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Горе і радість минулого не забувається…» до дня 

визволення України від нацистських загарбників 

(28.10) 

Патріотична виставка 19.10-3.11 Різні категорії ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Україно моя мила, краю пам’ятний…» 

до 155-річчя від дня народження Дніпрової Чайки, 

української письменниці, перекладачки (1.11) 

Виставка-персоналія 25.10-8.11 
Середній та старший 

шкільний вік 

ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

«Ми - за збереження культурної спадщини!» 

до 70-річчя вступу в силу статуту ЮНЕСКО 

(Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури) (4.11) 

Виставка-заклик 27.10-10.11 Різні категорії 

ЦРБ ім. П. 

Загребельного 



«Глибина поетичних образів Миколи 

Вінграновського» до 80-річчя від дня народження 

українського письменника і поета (7.11) 

лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1984) 

Виставка-вшанування 

Літературознавча 

хвилинка 

31.10-14.11 

7.11 
Юнацтво, молодь 

ЦРБ ім. П. 

Загребельного 

"Законодавство для людей похилого віку" 

(пенсійне законодавство сьогодні) 
Тематична виставка 

1-31.10 

Люди літнього віку 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Світоглядна позиція І.Багряного» 

до110 років від дня народження Івана Багряного 

(справж. прізв. - Лозов’яга Іван Павлович), українського 

письменника, політичного і громадського діяча  2/10 

Тематична полиця 1-31.10 Різні категорії 
Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Самобутність, індивідуальна неповторність таланту 

І.Ф. Драча» 17/10  
Виставка-ім’я 1-31.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«День збройних сил України – мужності і геройства 

свято» 
Тематична виставка 5-31.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Лине слава козацька з далеких віків» 

до Дня українського козацтва 

Літературно-музична 

композиція 
16.10 Клуб "Золотий  вік 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Права людини – гарантія розвитку людства» 

до дня Організації Об'єднаних Націй(24.10) 
Тематична розкладка 19-31.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Встеляйте квітами шляхи бійцям, що мир несли в наш 

край» до дня визволення України від гітлерівських 

військ 

Тематична виставка 19-31.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

«Мірзакарім Норбеков і його система лікування» Інформаційна відеогодина 30.10 
Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. В. 

Кучера 

„Щоб осінь була золотою” до Міжнародного дня людей 

похилого віку (1.10) 
Надвечірні посиденьки 4.10 

Користувачі похилого 

віку 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Через терни Гетсиманського саду” до 110-річчя від 

дня народження Івана Багряного (2.10), українського 

письменника, політичного і громадського діяча   

Виставка одного автора 28.09 – 6.10 Різні категорії 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Романтик у лабетах залізної доби” до 135-річчя від 

дня народження І.А. Кочерги (6.10), українського 

драматурга  

Виставка-кросворд 4 – 12.10 Учні 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 



„Сила нескорених” до Дня захисника України (14.10) Віртуальна виставка 13.10 Молодь 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

„Тихі зорі вічної пам’яті” до Дня визволення України 

від фашистських загарбників (28.10) 
Година пам’яті 27.10 Учні 

Бібліотека ім. С. 

Олійника 

«Турбуємося про людей похилого віку» до Дня людей 

похилого віку (01.10) 

Виставка-заклик 26.09 -10.10 Різні категорії 
Бібліотека № 151 

«І. Багряний – поет і громадянин» до дня народження 

(2.10) 

Година поезії  02.10 Різні категорії Бібліотека № 151 

«Бенефіс читаючої родини»  Сімейні голосні читання  16.10  

 

Різні категорії Бібліотека № 151 

«Київ – наша гордість» до Всесвітнього дня міст 

(31.10) 

Виставка - подорож  20.10 -31.10 

 

Різні категорії Бібліотека № 151 

«Тієї слави козацької повік не забудемо…» 

до Дня українського козацтва(14.10) 

Тематичний перегляд 6-20.10 Різні категорії Бібліотека-філія  

№ 1  

«Він повернувся до своєї Вітчизни» (до 110-річчя рід 

дня народження І. Багряного, українського 

письменника)  

Тематична полиця 1.10 Учні 5-9 кл. 

 

Бібліотека № 115 

для дітей 

«Від комашки до слона» (до Всесвітнього дня захисту 

тварин) 

еко-вікторина 4.10 Учні 2-4 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Ліс – живі межі світу» тематична полиця 5.10 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Мов виноград у золотую чашу вино словес він 

проливає в світ…» (до 135-річчя від дня народження І. 

Кочерги, українського письменника) 

літературний календар 6.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає 

смерті на землі (До дня захисника) 

патріотичний куточок 10.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Відомі люди нашого міста» тематична полиця 11.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 



«Про козаків, або мандрівка в часі» слайд-оповідь 12.10 Учні 2-4 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Великий бунтівник» (до 80-річчя від дня народження 

І. Драча, українського письменника) 

тематична полиця 17.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Рудий, хвостатий і дуже хитрий» (за казковою 

поемою І. Франка «Лис Микита») 

літературний калейдоскоп 17.10 Учні 3-4 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«У Бабинім Яру палають сотні свіч» Зустріч-спогад за участю 

Національного історико-

меморіального 

заповідника «Бабин Яр» 

18.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Примадонна світової оперної сцени» (Соломія 

Крушельницька) 

Музичний бенефіс 19.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Мистецтво Ренесансу» Мистецький калейдоскоп 21.10 Клуб «Дивовижний 

світ мистецтва» 

Бібліотека № 115 

для дітей 

«Твій друг – дорожній рух» урок безпеки 26.10 Учні 1-4 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Валіза вражень» Акція 28.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 115 

для дітей 

«Солов’їна пісня України» (до міжнародного дня 

музики) 

Концерт 

 
05.10 Учні 5 – 7 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Сила нескорених» (до Дня захисника України, 14.10) Відео - година 11.10 Учні 9 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Осіння казка»  Майстер-клас  12.10 Учні 1 – 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Я – енергетичний експерт» 
Заняття гуртка любителів 

природи «Капітошка» 
13.10 Учні 5 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Жовтокоса осінь» 

 
Книжкова виставка 17.10 Учні 3 - 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

http://www.work.ua/ua/holidays/217/


 

“Ми є. Були. І будем ми!  

Й Вітчизна наша з нами.” (І.Багряний) 
Книжкова виставка 18.10 Учні 8 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Знавець далеких країн - 

Василь Григорович-Барський»  
Інтернет довідка 20.10 Учні 7 – 11 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Мої домашні улюбленці» 

(до Всесвітнього дня захисту тварин) 
Відео година 22.10 Учні 2 - 4 кл. 

Бібліотека ім. Ю. 

Гагаріна для дітей 

для дітей 

«Бібліотеки потрібні дітям – діти потрібні 

бібліотекам!» (до Всеукраїнського дня бібліотек) 

Книжково-журнальна 

виставка 

 

26.09-4.10 

 

Учні 1-9 кл. 

 

Бібліотека № 119 

для дітей 

«Попіл Бабиного Яру в наші стукає серця» (до 75-річчя 

трагедії) 

Книжкова викладка-

пам’ять 

28.09-5.10 Учні 7-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 

«Мандрівка у прекрасне» (до Міжнародного дня 

музики, 1.10) 

Тематична полиця 

 

1-6.10 Учні 3-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 

«Козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з 

давнини» (до Дня захисника України та Дня 

українського козацтва, 14.10) 

Історично-патріотична 

виставка 

 

12-19.10 Учні 1-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 

«Горда, незламна і нездоланна – єдина у нас 

Україна»(до Дня захисника України) 

Книжково-журнальна 

виставка 

12-19.10 Учні 1-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 

«Тобі, майбутній захиснику Вітчизни» 

 

Тематична добірка 13-21.10 Учні 6-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 

«Покрова – захисниця людей православних. Богиня – 

помічниця запорожців славних» 

 

Патріотично-

народознавча година 

17.10 Учні 2-4 кл. 
Бібліотека № 119 

для дітей 

«Микола Миклухо-Маклай – видатний мандрівник і 

географ українського походження» 

Віртуальна подорож 26.10 Учні 5-9 кл. Бібліотека № 119 

для дітей 


