
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва  

 на січень 2020 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Нехай у Новім році дива чарівні стануться…» 

«Зимові візерунки» 

до Нового року (01.01) 

Новорічне конфетті  02-19.01 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Жанрові експерименти Миколи Сома» 

до 85-річчя від дня народження, українського поета і 

педагога (05.01)  

Виставка-персоналія 

Літературна хвилинка 

03-10.01 

06.01 

15.00 

Різні категорії 

Члени клубу 

«Білий ферзь» 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Я воскрес, щоб із вами жити…» 

до 85-річчя від дня народження Симоненка В. А., 

українського поета, журналіста (08.01)  

Ювілейна виставка 

Поетична мозаїка 

03-14.01 

08.01 

12.00 

Різні категорії 

Члени клубу 

любителів кіно 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Уроки мудрості та доброти в казках братів Грімм» 

до 235-річчя від дня народження Якоба Грімма, німецького 

письменника, казкаря (04.01)  

Літературний вернісаж 

Казкова феєрія 

03-10.01 

09.01 

11.00 

Діти середнього 

шкільного віку 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Всесвіт» художника-графіка  Немира В. Персональна виставка 22-31.01 Різні категорії Галерея мистецтв 

«Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, 

для волі…»  

до Дня Соборності (22.01) 

Тематична виставка 

Історико-патріотичний 

ранок 

20-30.01 

22.01 

14.00 

Діти старшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Моя стежина до Тараса Шевченка…» 

до 160-річчя виходу з друку повного видання «Кобзар» 

(27.01) 

за проєктом «За українську мову!» 

Виставка однієї книги 

 

27-31.01 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Українська мова – духовна скарбниця народу» 

за проектом ЦБС «За українську мову!» 

Виставка - вернісаж 02.01-30.12 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Відома і невідома Європа» 

до року Європи в Україні 

Виставка - панорама 27.01-30.12 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Молодь від Крут до сьогодення на варті Державності 

України» 

за проєктом ЦБС «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!»  

Патріотична виставка 
Протягом 

року 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Гросмейстер фантастики»                                                                                           
до 100 річчя від дня народження Айзека Азімова 

американського письменника-фантаста (02.01) 

Тематична розкладка 02-16.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Симоненко - поет народжений з любові» 

до 80 річчя від дня народження українського поета, 

журналіста, правозахисника (08.01) 

Поетично-музична 

композиція 

12.01 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0


«Перша сцена України» 

до 100 річчя від дня заснування Національного академічного 

драматичного театру імені Івана Франка (28.01) 

Тематична розкладка 15-31.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Поетичні скарби П. Гулака-Артемовського»  

до 230 річчя від дня народження українського поета, 

перекладача, педагога (27.01) 

Тематична полиця 15-31.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Ніколи Україні не забути тих юних душ нескорений 

політ» 
до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01) 

за проєктом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 

Літературно-

історичний вечір 

28.01 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Основи конфліктології: чому це вигідно знати» 

за проєктом «Бібліотека – територія неформальної освіти»   
Семінар 

30.01 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Українська мова – мова єднання» 

за проєктом ЦБС «За українську мову!» Виставка порада 02 .01-30.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Рівні можливості» Тематична виставка 02 .01-30.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Ми єдині і по духу і по крові»  

до Дня Соборності України (22.01) 
Історичний екскурс 

21.01 

11.30 

Діти середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Актуальність гендерних перетворень в Україні» Круглий стіл 
25.01 

15.00 

Молодь Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Його пісні співатимуть завжди» 

до 95 річчя від дня народження Ігоря Шамо (21.02) 
Музичний салон 

30.01 

16.00 

Члени клубу Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Україна крізь віки»  

за проєктом «Україна – історія, сьогодення,  майбутнє!» 
Виставка - роздум 12.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Українська мова – рідна моя мова»  

за проектом «За українську мову!» 
Книжкова виставка 10.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Любити все прекрасне і земне, і говорити правду…» 

до 85-річчя від дня народження Симоненка В. (08.01)  
Літературна розкладка    

06-15.01

  
Різні категорії Бібліотека №151 

«КОБЗАР - найволелюбніша книга усіх часів» 

до 155-річчя від дня виходу друком повного видання 

«Кобзаря» Т. Г.Шевченка (27.01)  

Тематична поличка 22-30.01 Різні категорії Бібліотека №151 

«Мужність приречена на безсмертя»  

до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01)  

за проєктом «Україна – історія, сьогодення,  майбутнє!» 

Година пам’яті 28.01 Різні категорії Бібліотека №151 

«Українська мова – духовний скарб нації» 

за проектом ЦБС : «За українську мову!» 

Тематичний перегляд Протягом 

року 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Україна і світ сьогодні» 

за проектом: «Україна – історія, сьогодення, майбуття» 

Патріотична 

виставка 

 Протягом 

року 

Різні категорії Бібліотека №1 



«Поборник правди і добра»  
до 85-річчя від дня народження В. А. Симоненка, 

українського поета (08.01)  

Поетична виставка  

Літературний вечір 

  

02-15.01 

13.01 

16.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Символ року - Мишеня»  

до народного свята Новий рік за старим стилем (14.01) 

Творча майстерня 12.01 

12.00 

Діти молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Весела карусель» Ігродром 02-31.01 Всі категорії Бібліотека №115 

 для дітей 

«День улюблених мультиків» Зимовий кінозал 02-07.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Новий рік «догори дригом»» Мандри 02-10.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Книги для чарівного зимового настрою» 

 

Рядочки - заморочки 03.01 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Голуб як символ Святого духа»  

із циклу народознавчих студій «Жива скарбниця» 

Майстер клас 17.01 

13.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Газові таємниці» Година хімії 19.01 

11.00 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Єдина духом Україна» 

До Дня Соборності України (22.01) 

Патріотична  

бесіда 

22.01 

14.00 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Римські дороги» Імпровізована вистава 23.01 

14.00 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Масштаб і Всесвіт» Лабораторія 26.01 

11.00 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Чому перший пам’ятник Шевченку відкрито в 

Казахстані» 

із циклу літературних студій «Зрозуміти  Шевченка» 

Досьє цікавих фактів 29.01 

14.00 

Діти старшого віку Бібліотека №115 

 для дітей 

«Нові пригоди у Лісовій школі» 

до 90-річчя від дня народження українського письменника, 

Всеволода Нестайка (30.01) 

Голосні читання 30.01 

13.00 
Діти молодшого віку 

СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека №115  

для дітей 

«За дивами до Європи» 

до року Європи в Україні 

Книжкова виставка 02-31.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Місце на хвилях вічності. Київ у літературі та 

живопису»    

Літературно-

мистецький 

калейдоскоп 

02-31.01

   Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Пора майструвати нову годівничку.  

На крихти смачненькі, пшоно і пшеничку!» 

до Всеукраїнської акції «Допоможемо птахам у зимку» 

 

Природоохоронна акція 

09.01 

14.00 

Діти молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 



 

 

 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Хай колядки звучать і вертепиться січень надворі»  

до Дня святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір (13.01) 

Погостини 14.01 

12.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Україна – єдина!»  

до Дня Соборності України (22.01) 

Історична розвідка  

 

22.01 

14.00 

Діти старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Запобігти, допомогти, врятувати» 

до Дня працівників пожежної охорони (29.01)  

SOS - рятівник 28.01 

12.00 

Діти середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«О мово вкраїнська! Хто любить її, той любить мою 

Україну!»  

за проєктом «За українську мову!» 

Виставка - адвайзер 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Україна в нас - єдина!» 

за проєктом «Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 
Патріотична виставка 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Зростаємо громадянами!» 

за  проектом «Я маю право!» 
Правовий куточок 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Мови Європейської родини» 

до Року Європи в Україні 
Мовознавчий гід 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Письменники-ювіляри 2020 року - дітям» 

за проєктом «Книгодрайв» 
Ювілейний календар 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«У нічний казковий час. Рік Новий іде до нас» 

до Новорічно-Різдвяних свят  

Новорічно-різдвяне 

конфетті 
02-19.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Зима-чарівниця» 

за програмою творчої майстерні «Мисли кольорово!» 
Майстер клас 

16.01 

16.00 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«У сонці правди, злагоди і злуки 

Соборність України люд зустрів» 

до Дня Соборності України (22.01) 

Історична викладка 

 
19-25.01 

Діти старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

 для дітей 


