
Масові заходи Деснянської ЦБС на квітень 2017 р. 

Зміст роботи Форма  проведення Дата 
проведення 

Категорія 
користувачів 

Місце проведення 
Відповідальний 

«Німеччина - країна замків, палаців та готичної 
архітектури» 
(за проектом «Читаючи, подорожуй світом!») 

Туристична мозаїка 3.04-30.06 Різні категорії 
ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Секрети здоров’я» 
до Всесвітнього Дня здоров’я (7.04) 

Виставка-перегляд  
 

3-17.04 Різні категорії 
 

ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Міжнародні свята» 
(за проектом «Пізнай, прийми та руку простягни») 

Інформаційна година 7.04 Біженці ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«В святому мовчанні над Вічним вогнем  
схиляється  Мати-Вітчизна» 
до Міжнародного Дня визволення  
в’язнів фашистських концтаборів (11.04) 

Виставка-пам'ять         4-18.04 Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Велика Британія запрошує…» 
(за проектом «Читаючи, подорожуй світом!») 

Історико-етнографічна  
година 

12.04 Юнацтво ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Український Мікеланджело» 
 до 130-річчя від дня народження  Кавалерідзе І. 
П., українського скульптора, кінорежисера і 
драматурга (13.04) 

Біографічно-
ілюстративна виставка 

Кіногодина 

       6-20.04 
 
        12.04 

Різні категорії, 
 

Кіноклуб 
 

ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Світ очами великого генія…» 
до 565-річчя від дня народження Леонардо да 
Вінчі, італійського живописця, скульптора, 
архітектора, вченого, інженера (15.04) 

Виставка-панорама 
Година мистецтва 

6-20.04 
13.04 

Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Веселково на Великдень сонце виграє…» 
до Дня Великодня (16.04) 

Виставка – інсталяція 
 

10-24.04 Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Земля у всіх одна - турбуймося разом !»  
до Дня навколишнього  середовища   (15.04) 

Виставка- заклик 
 

10-24.04 
 

Середній та 
старший 
шкільний вік  

ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Мій друже й супутнику, книга моя ! » 
до Дня книги та авторського права (23.04) 

Виставка-вернісаж  
 

13-27.04 Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

«Неложними вустами» 
(за проектом «Павло Загребельний : золоті 
сторінки творчості) 

Літературознавча 
година 

 

24.04 Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 

 «Мужність та біль Чорнобиля» 
до 31-ої роковин від дня Чорнобильської трагедії 

Виставка-спогад 19.04-3.05 Різні категорії ЦРБ ім.  
П. А. Загребельного 
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(26.04) 
«Причини поразки та історичне значення 
Української революції 1917–1921 рр.» 

Документальна 
виставка 3-23.04 Різні 

категорії 
Бібліотека ім.  

В. Кучера 
«Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба 
дбати» 
до Всесвітнього дня здоров'я (7.04) 

Інформаційна 
відеогодина 9.04 Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  
В. Кучера 

"Свято  пасхи йде до хати, - будемо Великдень 
справляти"                                  до Світлого 
Христового Воскресіння. Великдень(16.04) 

 
Народознавча виставка 10-30.04 Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  
В. Кучера 

«Український Мікеланджело ХХ століття» 
до 130 років від дня народження І. П. Кавалерідзе  
українського скульптора, кінорежисера і 
драматурга(13.04) 

Флеш-досьє 16.04 Різні 
категорії 

Бібліотека ім.  
В. Кучера 

«Чорнобильський пил на роки опадає» 
до Всесвітнього дня Землі (22.04) та 
дня Чорнобильської трагедії (26.04) 

Виставка-нагадування 17-30.04 Різні 
категорії 

Бібліотека ім.  
В. Кучера 

«Талант сатирика на новому терені»  
до 310 років від дня народження Генрі Філдінга, 
англійського романіста, драматурга, 
публіциста(22.04) 

Тематичний перегляд 23.04 Молодь 

Бібліотека ім.  
В. Кучера 

«Національні парки Африки»  
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!» Віртуальна подорож 26.04 Учні 5-6кл Бібліотека ім.  

В. Кучера 
«Тобою радується, Благодатна...» 
 до свята Благовіщення (7.04) Інформаційна година 6.04 Учні Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Блукаюча зірка Ісаака Бабеля» 
до Дня сміху (1.04) Вечір - портрет 7.04 Члени клубу 

 
Бібліотека ім.  
С. Олійника 

«Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба 
дбати» 
 до Всесвітнього дня здоров’я (7.04) 

Валеологічна година 11.04 Учні 
 

Бібліотека ім.  
С. Олійника 

«Незвичайний день сьогодні:  
День святковий, Великодній» 
 до свята Великодня (16.04) 

Виставка – привітання 12 – 20.04 Різні категорії 
 

Бібліотека ім.  
С. Олійника 

«Книги – дивовижний сад, 
Де кожен шукає плоди на свій смак» 
 до Всесвітнього дня книги і авторського права 

Виставка – діалог 19 – 27.04 Різні категорії 
 

Бібліотека ім.  
С. Олійника 
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(23.04) 
«На розпеченім серці реактора»  
до Дня Чорнобильської трагедії (26.04). Книга  В. 
А. Гудова „731 спецбатальон” 

Презентація книги                 26.04 Учні 
 

Бібліотека ім.  
С. Олійника 

«Українські космонавти в освоєнні космічних 
просторів» до Всесвітнього дня авіації і 
космонавтики (12.04) 

Бібліографічний 
огляд 

 
6.04 Учні Бібліотека №151 

«Здорова родина – здорова нація» 
 до Всесвітнього Дня здоров’я (7.04)  

Родинне 
бібліочаювання 9.04 Різні категорії Бібліотека №151 

«Світле Христове Воскресіння»  
до дня Великодня (16.04) Виставка - вітання 10.04-30.04 Різні категорії Бібліотека №151 

«Принади Південно-Американського 
континенту» 
за проектом «Читаючи, подорожуй світом!» Тематична розкладка  

15.04 Різні категорії Бібліотека №151 

«Міста - побратими Києва» 
 до Всесвітнього дня поріднених міст (28.04) Інформаційна вітрина 24.04-08.05 Різні категорії  Бібліотека №151 

«Це не повинно повторитись»  
до Дня Чорнобильської трагедії (26.04)  Вечір - спомин 26.04 Різні категорії Бібліотека №151 

«Київ та кияни очима дітей» під гаслом «Київ 
ХХІІ ст.!» 

Міський конкурс 
(збір матеріалів) До 15.05 1-9 кл. Бібліотека №115 

«Чарівний світ рослин» Екскурсія у світ 
природи 04.04 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Шкідливі звички. Як їх подолати?»  
до Всесвітнього дня здоров’я (07.04)  

Тренінг 06.04 6-8 кл. Бібліотека №115 

«Мандруємо із Мультляндією»  
(06.04. – день мультфільма) 

Мультвікторина 06.04 1-4 кл., «Мрія» Бібліотека №115 

«Хто спортом займається, 
Той сили набирається» до Всесвітнього дня 
здоров’я (07.04) 

Поличка-заклик     07.04 – 16.04 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Великодні дзвони там і тут, весь радіє 
християнський люд» 

Календар народних 
свят 

  10.04 - 16.04 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Калейдоскоп цікавих знань» Книжкова виставка-
рекомендація 

   10.04 – 30.04 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Барви Великодня» 
(за участі ОКЦ «Дивосвіт») 

Майстер-клас 11.04 1-5 кл. Бібліотека №115 

«Хай квітує Земля» Книжкова виставка    12.04 – 22.04 1-4 кл. Бібліотека №115 
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(до Дня Землі, 22 квітня) 
«Пасхальна радість у віршах і піснях» Пасхальний кошик    10.04 – 16.04 1-4 кл. Бібліотека №115 
«Бібліотечний квілт» до Дня довкілля (15.04) Інформаційний стенд    14.04 – 20.04 5-9 кл. Бібліотека №115 
«Сучасні автори – сучасним дітям» Modern-полиця   19.04 – 30.04 5-9 кл. Бібліотека №115 
«Місто, якого немає» 
(до річниці чорнобильської катастрофи, за участі 
Національного музею «Чорнобиль») 

Година екологічних 
висновків 

25.04 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Твій друг дорожній рух» до глобального тижня 
безпечного руху 

Урок безпеки 27.04 1-4 кл. Бібліотека №115 

 «Історичні постаті революції                                  
1917-1921 років» 

Заочна подорож до 
музею Грушевського 05.04 9 – 10 клас Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
«Вернісаж весняних кольорів» 
 

Виставка дитячих 
поробок та малюнків 05-20.04 1 -11 клас Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
«Скільки у Землі ресурсів  
і як нам їх зберегти»  
(до Всесвітнього дня Землі, 22.04) 
За проектом «Збережемо дивосвіт нашої країни» 

Урок цікавих питань 
 06.04 2 – 4 клас 

Бібліотека ім.  
Ю. Гагаріна 

«Ім'я Юрія Гагаріна належить Всесвіту  
Ветеран космодромів О.С. Болтенко про Ю. 
Гагаріна до Всесвітнього Дня космосу (12.04) 

 
Година спогадів 11.04 7 – 9 клас 

Бібліотека ім.  
Ю. Гагаріна 

«Що шкідливе і корисне для природи?» 
до Українського Дня навколишнього середовища 
(15.04) 
За проектом «Збережемо дивосвіт нашої країни» 

Книжкова виставка 
Дидактична гра 

 

8-22.04 
13.04 2 – 4 клас 

Бібліотека ім.  
Ю. Гагаріна 

«Я – єдиний і неповторний!»  
у рамках тренінг-класу «Гармонія»»  

Тренінг 
 20.04 7 клас Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
«На гостину до Заекрання» (зустріч з  
українським письменником Олександром 
Єсауловим) 

Літературна зустріч 26.04 5 – 6 клас 
Бібліотека ім.  
Ю. Гагаріна 

«Північна Америка – дивовижний материк 
планети Земля»  
за проектом «Читаючи, подорожуй світом! 

Книжково-журнальна 
виставка 

1-30.04 
 

Учні 3-9 класів  
Бібліотека №119 

  «Першопроходці зоряного океану»        
  до Всесвітнього дня авіації та космонавтики (12.04)  

Книжкова виставка 10-15.04 
 

Учні 5-9 класів 
 

Бібліотека №119 

 
«Нумо, пензлю, потанцюй, гарно писанку 
малюй!» 
Заняття гуртка «Творчість юних» 

 
Великодній вернісаж 

 
12.04 

 
Учні 1-6 класів 

 
Бібліотека №119 
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«У дитячої літератури є два могутні крила: 
історія і фольклор» 
до 80-річчя від дня народження Володимира 
Рутківського, українського письменника (18.04) 

Викладка-знайомство 17-22.04 Учні 
5-9 класів 

 
Бібліотека №119 

«В небі, в зоряній безодні, 
Тонуть дзвони Великодні»  
(спільно із служителями Храму Адріана та Наталії) 

Великодня зустріч 18.04 Учні 1-6 класів  
Бібліотека №119 

«Чорнобильський вітер по душах мете, 
чорнобильський пил на роки опадає»  
до річниці Чорнобильської трагедії (26.04) 

Розкладка-реквієм 24-30.04 Учні 
5-9 класів 

 
Бібліотека №119 
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