
Масові заходи Деснянської ЦБС на травень 2017 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Данія: історичні місця, музеї  та краєвиди»  

(за проектом «Читаючи, подорожуй світом!») 

Виставка - інсталяція 

 

 

3.05- 20.06 Молодший та 

середній 

шкільний вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Неопалимі сторінки історії…» 

до Дня Пам’яті та примирення  і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій Світовій 

війні (9.05) 

Виставка - спомин 

 

Ретро - огляд 

3-17.05 

 

10.05 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Щаслива родина-міцна Україна»  

до Дня матері та до Дня сім’ї (14.05) 

Виставка - вітання 

Акція в міському 

парку 

4-18.05 

14.05 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Андрій Чайковський : любіть Україну, 

любіть своє рідне ! » 

до 160- річчя від дня  народження, 

українського прозаїка (15.05) 

Літературно-

біографічна виставка 

8-22.05  Юнацтво ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Євробачення-2017. Україна радо  зустрічає 

конкурсантів…» 
Виставка-репортаж 10-22.05 Різні категорії 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Європейський дім. Крокуємо до 

співробітництва заради майбутнього !» 

до Дня Європи (20.05) 

Виставка-заклик 11-25.05 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Південний комфорт»  

(за проектом  «Павло Загребельний : золоті 

сторінки творчості») 

Прем’єра книги 16.05 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Павло Загребельний» 

до 95- річчя від дня народження Дімарова А. 

А., українського прозаїка (5.05) 

Бесіда за спогадами 

Дімарова А. А. 

19.05 

 

 

Різні категорії 

Кіноклуб 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Що сонце поміж планетами…, то Київ 

поміж містами » 

до Дня Києва (28.05) 

Літературно - 

краєзнавча  виставка 

 

22-31.05 

 

 

Юнацтво, молодь ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

 «Діти, від них залежить доля 

Батьківщини…» 

до Дня захисту дитини (1.06)  

Виставка-вітання 25.05-8.06 Молодший, 

середній 

шкільний вік 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 



«Мартин Лютер – християнський богослов, 

ініціатор Реформаціїї» 

до 500-річчя Реформації 

Виставка-інсталяція 29.05-31.08 

31.05 

Різні категорії 

Кіноклуб 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Патріарх української прози»  

до 95 років від дня народження Анатолія 

Андрійовича Дімарова, українського 

прозаїка, лауреата Національної премії 

України ім. Т. Шевченка (1982)(5.05) 

Виставка-ім’я 3-20.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Батько та мати – два серця гарячі»                 

до Дня матері та Міжнародного дня родини 

(14.05) 

Тематична виставка 8-31.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Лідер руху Нової хвилі в науковій 

фантастиці»  

до 80 річчя від дня народження Роджера 

Желязни, американського письменника-

фантаста(13.05) 

Виставка-портрет 10-31.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Європа багатолика, єдина, близька, 

велика» 

до Дня Європи в Україні (20.05) 

Виставка-подорож 11-31.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Встеляйте квітами шляхи бійцям, що мир 

несли в наш край» 

до  Дня пам’яті та примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни 

Вечір пам’яті 14.05 
Клуб «Золотий 

Вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Биківня – територія пам’яті…» 

виїзне засідання   в Національний заповідник 

«Биківнянські могили» 

День пам’яті  21.05 
Клуб «Золотий 

Вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Найкрасивіше в світі місто мудрець 

Києвом назвав»  

до Дня Києва (28.05) 

Краєзнавча виставка 

 
21 – 31.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Неприборкана» 

 до 110-річчя від дня народження І. Вільде, 

української письменниці (5.05) 

Виставка одного 

автора 
2 – 10.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«У граніті, у бронзі, у серцях»  

до Дня Пам’яті та примирення (8-9.05) 

 

Вечір пам’яті 5.05 Учні 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


«З вдячністю до ветеранів» 

 виїзд до Будинку ветеранів праці 
Бібліотечний десант 6.05 

Мешканці 

Будинку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

 

«Біловезька пуща – незайманий острівець 

Білорусі» 

(за проектом «Читаючи, подорожуй світом!») 

Відео - екскурсія 12.05 Різні категорії 

 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Надати історії привабливого роману» 

 до 200-річчя від дня народження М. І. 

Костомарова, українського історика, 

письменника (16.05) 

Вечір – портрет 19.05 Члени клубу 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Тютюн і бідність: ганебне коло» 

до Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням (31.05) 

Виставка заклик 26.05 – 3.06 Молодь 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Щаслива дитина – крок у майбутнє» 

 до Міжнародного дня захисту дітей (1.06) 
Тематична виставка 27.05 – 6.06 Вчителі, діти 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Подвиг безсмертний – пам’ять нетлінна!» 

до  Дня Пам’яті та примирення (9.05) 

Виставка - 

вшанування 
3.05-22.05 Різні категорії Бібліотека №151 

«Маленька Венеція» Південної Америки – 

Венесуела» 

за проектом «Читаючи, подорожуй світом!» 
Краєзнавча година  

 

4.05 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Матінко моя єдина – ти для мене цілий 

світ» до Дня матері та Дня сім’ї (14.05) 

 за проектом «Берегиня сімейного вогнища 

та духовності» 

Книжкова виставка- 

вшанування 
5.05-25.05 Різні категорії Бібліотека №151 

«Улюблені книги родини» 

До Дня сім’ї за проектом «Берегиня 

сімейного вогнища та духовності» 

Сімейна презентація 14.05 Різні категорії  Бібліотека №151 

«Класик української літератури – Михайло 

Стельмах» до 105 річчя від дня народження 

українського письменника (24.05) 

Тематична полиця 18.05-31.05 Різні категорії Бібліотека №151 

«Київ – серце України»  

до Дня Києва (28.05) 
Краєзнавча  виставка 20.05-16.06 Різні категорії Бібліотека №151 



«Перемога – свята перемога» 

до Дня Пам`яті та примирення (9.05) 

Виставка- 

вшанування 

    5-17.05 Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Співець долі народної» 

до 105 річчя від дня народження Михайла 

Стельмаха (24.05) 

Виставка - портрет 18- 26.05 Юнацтво 

Бібліотека №1 

«Шкідливі звички, чи життя…» 

до Всесвітнього дня без тютюну (31.05) 

Тематичний перегляд 26.05-7.06 

 

Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Друга світова війна очима поетів» Літературна вітрина 03.05-10.05 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Хай пам’ять про війну нас всіх єднає» Книжкова 

 виставка-пам’ять 

05.05-11.05 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Книга за книгу, іграшка за іграшку» Книжковий  

free-market 

05.05 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Сімейні уявлення підлітка» (за участі 

Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського 

району) 

Психологічний 

тренінг 

12.05 7 кл. Бібліотека №115 

«Детективні таємниці» Загадкове бюро 12.05-26.05 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Літературна Європа»  

до Дня Європи (20.05) 

Бібліоглобус 17.05 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Книга святкує день народження»: 

М. Стельмах «Як журавель збирав щавель» 

- до 105-річчя від дня народження Михайла 

Стельмаха, українського письменника (24.05) 

Голосні читання за 

українськими 

творами-ювілярами 

20.05 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Куточки Києва» Слайд-оповідь 22.05 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Під куполом небес є місто золоте» Книжкова виставка 23.05-30.05 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Як тебе не любити, Києве мій!» 
Літературні 

прогулянки 

25.05-01.06 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Нехай же щирий сміх дитячий 

Над Україною луна» 

 до Міжнародного Дня захисту дітей (1.06) 

Святкова програма 

 

26.05 1-4 кл., 

«Мрія» 

 

Бібліотека №115 

«На казкових стежках Тетяни 

Майданович» до 60-річчя від дня народження 

української письменниці  

Літературний 

автограф, зустріч з 

письменницею 

За 

домовленістю 

1-4 кл., 

«Мрія» 

Бібліотека №115 

«Мої сімейні уявлення»     

 (дитячо-батьківські стосунки) 

Тренінг 

 
11.05 7 - 8 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 



 (у рамках тренінг-класу «Гармонія») 

«Все, чого душа запрагне, Я створю» 

(у рамках міського свята родини) 
Майстер - клас 14.05 1 – 11 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Заповідними стежками»  

до Європейського дня парків (24.05)  

За проектом «Збережемо дивосвіт рідної 

країни» 

Книжкова виставка 14 – 28.05 2 – 4 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Цікаві правила етикету в країнах 

Близького Сходу» 

(за проектом «Читаючи, подорожуй світом!») 

Відео - попередження 

 
16.05 8 – 9 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Музеї Близького Сходу»  

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 
Книжкова виставка 16 – 28.05 6 – 10 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Тиша тишу по імені кличе»  
до Європейського дня парків (24.05)  

За проектом «Збережемо дивосвіт рідної 

країни», у рамках гуртка любителів природи 

«Капітошка» 

Екологічний  

бібліо – пікник 

 

17.05 2 – 4 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Про Київ – з любов’ю» 

Письменники і художники-про Київ  

до дня Києва  (27-28.05) 

Літературно – 

мистецька мозаїка 
19 – 30.05 7 – 10 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Вишивки, що світяться у темряві» 

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 

спільно із майстринею «Музею вишивки» 

Протчевої Т. І. 

Презентація  23.05 8 – 10 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«На гостину до Заекрання» (зустріч з  

українським письменником Олександром 

Єсауловим) 

Літературна зустріч 24.05 5 – 6 клас 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Хай мир панує в рідній Україні, і вся 

планета про війну забуде» 

 до Дня пам’яті та примирення (9.05) 

Книжкова виставка-

вшанування 
05-10.05  Учні 3-9 класів 

Бібліотека №119 

«І мамин погляд крізь усі роки – усе єднає у 

любові світлій»  
до Дня матері та сім’ї (14.05) 

Тематична викладка 12-16.05  Учні 1-9 класів 

 

Бібліотека №119 

«Бібліотекарі – дітям Сонця та Дощу» Голосні читання 12.05 
Спецгрупи 

ДНЗ № 176 

Бібліотека №119 



 

 

 

 

 

 

 

«Він поклав серце у фундамент української 

нації» 

до 160-річчя від дня народження Андрія 

Чайковського, українського письменника 

(15.05) 

Виставка одного 

автора 
13-18.05   Учні 7-9 класів 

 

Бібліотека №119 

 «Хранителі культурної спадщини людства»  

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 

Мистецтвознавча 

розкладка 
15-20.05   Учні 5-7 класів 

 

Бібліотека №119 

«Хвала тому, хто людям у приполі 

Несе слова, подібні хлібу й солі» 

до 105-річчя від дня народження Михайла 

Стельмаха, українського письменника (24.05) 

Тематична розкладка 18-27.05   Учні 7-9 класів 

 

Бібліотека №119 

«Скарби слов’янського світу»  

до Дня слов’янської писемності та культури 

(24.05) 

Книжкова виставка 22-26.05 

Учні 1-9 класів 

Бібліотека №119 

«Вознісся у височінь наш древній Київ-

град» до Дня Києва (28.05) 

Книжково-журнальна 

виставка 
22-28.05 Учні 5-9 класів 

Бібліотека №119 

«В твоїх руках здоров’я і життя, тож бережи 

себе для майбуття» 

до Всесвітнього дня без тютюну (31.05) 

Тематична викладка-

застереження 

 

26-31.05 

 

Учні 5-9 класів 

 

Бібліотека №119 


