
Графік роботи гуртків та клубів ЦБС Деснянського району м.Києва на 2015 рік   

Бібліотеки для дорослих 
 ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ 

ЦРБ №141 
вул.Драйзера, 6 

тел.546 90 45 

 

11.00-13.00 
Студія вивчення 
української мови 
(для біженців з 

інших країн) 

15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи «Білий 
ферзь» 

15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 
«Білий ферзь»  

11.00-13.00 
Заняття по 

навчанню роботі в 
мережі Internet 

(користувачі 
старшої вікової 

категорії) 

11.00-13.00 
Клуб любителів 

кіно 
«Інтелектуальний 

світ голубого 
екрану»  

 14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 
«Білий ферзь»  

15.00-20.00 
Клуб любителів гри у 
шахи «Білий ферзь»  

16.00-18.00 
Гурток вивчення 
англійської мови 

(учні 4-7кл.) 

16.00-18.00 
Гурток 

вивчення 
польської мови 

(учні 4-7кл.) 

11.00-13.00 
Студія вивчення 
української мови 

(біженці) 

16.00-18.00 
Гурток вивчення 
польської мови  

(учні 4-7кл.) 13.30-14.30 
(кожен третій 

четвер) 
Краєзнавчий клуб 

«Рідне місто 
моє…» 

(учні ЗОШ 10-
11кл.) 

15.00-18.00 
(кожен другий 

четвер) 
Правова 

приймальня «На 
сторожі закону…» 

(різні категорії) 
(учні 4-7кл.) 

Бібліотека 
ім. В.Кучера 

вул. Курчатова, 
9/21 

тел. 519 89 80 

  17.00-
19.00(вівторок, 

неділя) 
Гурток «Молоді 

серця» 
(для членів 

клубу «Золотий 
вік»)  

   12.00-15.00 
(друга - третя 
неділя місяця) 
Клуб «Золотий 

вік» (користувачі 
старшої  вікової 

категорії) 



Бібліотека 
ім. 

С.Олійника 
вул. Жукова, 22 

тел. 518 46 27 

    16.00 
Жіночій клуб 

«Іванна» 
 

  

Бібліотека 
№151 

вул. Сабурова, 8 
тел. 530-85-50 

 

   15.00 
(друга та четверта 

середа місяця) 
« Бібліотечний 

театр» 

   

17.00 
«Школа молодого 
лідера»(молодь) 

Бібліотеки для дітей 
 ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ 

Бібліотека 
№115 

вул. Бальзака, 
28 

тел. 516 61 70 

16.00-18.00 
«Розумнемалятко» 
(підготовкадітей до 

школи) 
(діти 4-6 років) 

16.00-18.00 
«Розумнемалятко» 

(підготовкадітей 
до школи) 

(діти 4-6 років) 

16.00-18.00 
«Розумнемалятко» 

(підготовкадітей 
до школи) 

(діти 4-6 років) 

16.00-18.00 
«Розумнемалятко» 

(підготовкадітей 
до школи) 

(діти 4-6 років) 

16.00-18.00 
«Розумнемалятко» 
(підготовкадітей до 

школи) 
(діти 4-6 років) 

 

 
 

 

Перший і третій 
понеділок 

Клуб "Дивовижний 
світ мистецтва", 

учні 5-6 кл. 

Друга і четверта 
середа 

Клуб"Дивовижний 
світ мистецтва", 

учні 5-6 кл. 

Бібліотека 
ім. 

Ю.Гагаріна 
вул. 

Курчатова, 
9/21 

тел. 518 73 63 

 

  16.00 
Творча майстерня 

«Сонечко» 
(учні 1-4 кл.) 

 12.00 
(друга або третя 
п’ятниця місяця) 
Гурток любителів 

природи 
«Капітошка» 
(учні 3-4 кл.) 

  

Бібліотека 
№119 

вул. Жукова, 22 
тел. 518 52 41 

     12.00 
(кожен другий 

тиждень) 
Гуртокмалювання 
«Наш вернісаж» 

(Дошк., 
учні 1-4 кл.) 

 

 
Будь ласка, уточнюйте дату, час та тему чергового заняття гуртка або засідання клубу. 


