
Шановні деснянці! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
клубів, гуртків та творчих об’єднань, що 

функціонують у бібліотеках району.  
 

Бібліотечний простір корисного і цікавого 
дозвілля відкритий для всіх категорій 

користувачів. 
 

Центральна районна бібліотека  
ім. П. А. Загребельного 

 

ПП іі зз нн аа йй ,,   пп рр ии йй мм ии   тт аа   рр уу кк уу   пп рр оо сс тт яя гг нн ии ……   
програма соціальної допомоги біженцям  

 

працює студія вивчення української мови 
«Українське слово» 

Понеділок, середа 10.00-14.00 
 

- надаються консультації юриста та психолога; 
- відбуваються семінари-тренінги з гендерної 
тематики; 
- проводяться різноманітні заходи. 

 

Пізнаймо світ через книгу  
та кінематограф 

інтелектуальний клуб для любителів книги  
та  кінематографу 

 

Кожної другої та четвертої п’ятниці місяця 
з 10.30 до 13.30 

 

Білий ферзь  
клуб любителів гри у шахи 

 

Щоденно з 15-00 до 20-00 
(крім  п’ятниці, суботи) 

неділя: з 14.00 до 18.00 
 

60+ 
Заняття по навчанню роботі в мережі Інтернет 

Вівторок 11.00-13.00 
 
 

Троєщина співуча 
Клуб любителів співу 

 

П’ятниця 15.00-17.00 
 

 Вернісаж 

Галерея мистецтв 
 

літературно-мистецька вітальня 
 

Друга п’ятниця місяця 
15.00-17-00 

 

Арт-студія 
Галерея мистецтв 

 

гурток з культурно-мистецьких занять 
Субота 13.00-14.00 

 

Студія креативного мислення 
Галерея мистецтв 

 

Неділя 12.оо-16.оо 
 

 Моя Україна 
Галерея мистецтв 

 

Історичний клуб 
Другий вівторок місяця 

Вівторок 13.30-14.30 
 

Адреса:  
м. Київ, вул. Драйзера, 6 
тел.546-90-15, 546-45-49. 
e-mail: librari141@ukr.net 

http://www.desnabib.kiev.ua 
http://www.facebook.com/desnabib 

 

 

Бібліотека № 115 для дітей 
 

Основи  журналістики 
курс для дітей середнього та старшого 

шкільного віку 
 

Курс триває 3 місяці, 
заняття проходять двічі на тиждень: 

середа з 16.00 до 18.00 
           субота з 11.00 до 13.00 

Студія «Розумне малятко» 
для дітей дошкільного віку 

Заняття проходять 
щодня з 16.00 до 18.00 
крім вівторка та неділі 

З математикою на Ти 
математичний гурток для дітей старшого 

шкільного віку 
 

Заняття проходять  
один раз на тиждень  

щосуботи, о 14.00 
 
 

Скарбниця ідей 
творча майстерня  

 

для дітей молодшого  
та середнього шкільного віку 

 

Заняття проходять щомісяця 
 
 

Німецька для дітей 
театрально-музична студія з вивчення  

німецької мови  
 
 

для дітей дошкільного 
 та молодшого шкільного віку 

 

Заняття  проходять  
щосереди о 13.00 

 

 

Територія Н 
науково-пізнавальний клуб  

 

для дітей середнього шкільного віку 
 

Зустрічі проходять щомісяця 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Бальзака, 28, 
тел.: 515-61-70, 547-20-62 
е-mail: library115@ukr.net, 

https://www.facebook.com/lybra115 

 

 
Бібліотека ім. Гагаріна для дітей 

Автограф 
літературна вітальня 

 

Зустрічі з дитячими письменниками 
щомісяця  

 

mailto:librari141@ukr.net
http://www.desnabib.kiev.ua/
http://www.facebook.com/desnabib
mailto:library115@ukr.net
https://www.facebook.com/lybra115


Дивограй 
творча майстерня 

Перша п’ятниця кожного місяця 
 

 

Капітошка  
гурток юних любителів природи 

(для учнів 3-5 класів) 
Кожен другий вівторок місяця 

 
 

Злагода 
тренінг-класи  

за участі психологів  
із Центру у справах сім’ї та жінок 

 

ля учнів середнього  
та старшого шкільного віку 

 

Кожен третій четвер місяця 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Курчатова, 9/21, 

тел.: 518-73-63, 
е-mail: bibliot.im.gagarina@ukr.net 

 
 

 
 

Бібліотека № 119 для дітей 
Творчість юних 

гурток декоративно-прикладного мистецтва 
майстер-класи  

для дітей 5-11 років 
та батьків 

 

Заняття відбуваються у  
третій четвер місяця 

Адреса: 
м. Київ, вул. Жукова, 22 
Телефон: (044)518-52-41 

e-mail: library119@ukr.net 

 

 

Бібліотека ім. С. Олійника 
Іванна 

жіночий клуб 
Щомісяця 

 

Адреса: 
м. Київ, вул. Жукова, 22 

тел.: (044) 518-46-27 
е-mail library.oliynika@ukr.net 

 

 

Бібліотека ім. В. Кучера  
«Королівський гамбіт» 
клуб любителів гри у шахи 

 

Щоденно з 15-00 до 19-00 
(крім  суботи) 

П’ятниця, неділя: з 14.00 до 18.00 
 

 

«Золотий вік» 

клуб спілкування людей літнього віку 
 

Щомісяця 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Курчатова 9/21 
тел. для довідок 519-89-80 

е-mail://bibliotekakuchera@ukr.net 

 
*У програмах можливі зміни. 

Слідкуйте за анонсами на нашій сторінці 

http://www.desnabib.kiev.ua 

 
 

Місце зустрічі –  

БІБЛІОТЕКА!!! 

Централізована бібліотечна система 
Деснянського району м. Києва 

Центральна районна бібліотека 
ім. П. А. Загребельного 

 

Бібліотеки – простір для 

дозвілля та розвитку 

 
(КЛУБИ ТА ТВОРЧІ ОБ ’ЄДНАННЯ  
ЦБС  ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ)  

 
ПАМ ’ЯТКА  

 
 

Київ ,  2018   
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