
Майстер-клас з рукоділля 

«Браслети дружби» 
 

 

 
 

    Інтернаціональний вечір дружби 

 «Будьмо толерантними» 

 

Кожна людина, незалежно від 

раси, національності, статі, хоче 

прожити щасливе життя, «бути 

рівною серед рівних». 

 

Ми, бібліотекарі,звертаємось до 

громади Деснянського району, аби 

підтримати саме цю категорію 

мешканців нашого району увагою, 

словом, толерантним відношенням. 

 

 

Приєднуйтесь до наших заходів ! 

 

 

Якщо ви маєте бажання 

волонтерською роботою долучитись 

до нашого проекту, звертайтесь за 

адресою : бібліотека № 141, вул. 

Драйзера 6. 

 

 

 

Наші контакти: 
 

                телефон : 

    (044)546-90-15; 546-45-49 
 

                 e-mail:  

  library141@ukr/net 
 

              веб-сторінка : 

    http // desnabib/kiev.ua/ 

Централізована бібліотечна 

система Деснянського району 

 м. Київ 
 

     Центральна районна бібліотека № 141 

 
 
 
 

««ППііззннаайй ,,   ппррииййммии   
  ттаа   ррууккуу   ппррооссттяяггннии»»   

  

  
 

     Робота за проектом  
 

 

 

 

 

 

Київ - 2015 



                 Дорогі друзі! 

 

 Щорічно сотні тисяч людей 

вимушені залишити свої країни 

постійного проживання задля того, 

щоб врятувати себе і свої сім'ї від 

проблем, пов'язаних з озброєними 

конфліктами, релігійними гоніннями, 

а також різними проявами 

дискримінації.  
 

 Європейські країни та Україна 

в тому числі приділяє велику  увагу 

проблемам біженців і щорічно надає 

притулок кільком десяткам тисяч 

шукачам притулку.  
 

 В нашій країні  надання 

допомоги біженцям поступово стає 

темою важливої  суспільної 

значимості. 
  

Бібліотека № 141  Деснянської 

ЦБС м. Києва та Благодійний фонд 

«РОКАДА», який в рамках співпраці 

з Представництвом Управління 

Верховного комісара ООН у справах 

біженців виконує програму 

соціальної допомоги біженцям та 

шукачам притулку в м. Києві, в  

квітні 2011 року   розпочали   роботу 

за спільним  соціокультурним 

проектом, "Пізнай, прийми і руку 

простягни». 

 Проект  спрямований на 

проведення в бібліотеці спільних 

інтеграційних заходів для біженців та 

мешканців Деснянського району. 
 

 Організація в бібліотеці 

освітньо-культурної  роботи з 

біженцями має особливий 

практичний інтерес для реалізації 

соціальної політики України.  
 

 Успішна соціальна адаптація 

біженців робить істотний внесок у 

розвиток економіки та  соціальних 

відносин в нашій країні, формування 

та підтримку політичної стабільності, 

знижує соціальну напругу в 

суспільстві. 
 

 В бібліотеці проводиться 

культурно-просвітницька робота: 

 - протягом року працює гурток 

української мови саме для цієї 

категорії користувачів; 

- надаються консультації юриста та 

психолога; 

- проводяться різноманітні заходи: 

історичні години, інтернаціональні 

вечори дружби, мистецькі вечори, 

організовуються книжкові виставки; 

майстер-класи з рукоділля, виставки 

рукоділля афганських майстринь; 

- влітку працює дитячий 

бібліотечний табір «Веселка». 
 

 Бібліотечними працівниками 

для дітей біженців розроблено 

програму різноманітних розваг, ігор, 

вікторин та літературних конкурсів. 

Маленькі відвідувачі бібліотеки 

мають можливість малювати, старші 

- поділитись враженнями про 

прочитані книги. 
 
       

 

Виставка робіт афганських майстринь 

(декоративно-прикладне мистецтво : 

пояси, браслети та ін. прикраси) 


