
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва  

 на січень 2021 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«З Новим роком! З добрим роком!» 

«Символи різдвяних свят» 

до Нового року (01.01) 

Новорічне 

конфетті 

Онлайн 

майстерня 

03-11.01 

 

04.01 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Історичні діячі періоду української революції» 

за проєктом Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 

Виставка-персоналія 03.01-30.12 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Мистецькі школи Деснянського району» Вернісаж 03-31.01 Різні категорії Галерея мистецтв 

 

«Ура! Канікули» 

до Нового року (01.01) 

Ігрове дозвілля  04-08.01 Діти молодшого 

віку 

ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«В гостях у європейських казкарів» Літературна онлайн 

карусель  

14.01 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Великі таїни океанів» 

до Міжнародного десятиліття науки про океан в інтересах 

стійкого розвитку 

Виставка-панорама 15.01-30.12 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Єднаймося, українці і ми переможемо!» 

зустріч із Оксаною Зененко, українською письменницею 

Онлайн 

бібліофреш 

20.01 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Павло Тичина: незабутній та забутий» 

до 130-річчя від дня народження українського поета (23.01) 

Літературне полотно 

онлайн 

21.01 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Велична й єдина, моя Україно!» 

до Дня Соборності (22.01) 

за проєктом Україна – історія, сьогодення, майбутнє!» 

Онлайн екскурс 22.01 Діти старшого віку ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Правильне харчування – запорука гарного дня» 

  

Онлайн порадник 28.01 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. А. Загребельного 

«Хай Новий рік, Різдво Христове вам дарують дні 

казкові» 
Літературна вітрина   02-20.01 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Здорова нація - міцна держава» 

за проєктом «Здоров’я - cтиль життя»                                                     
Виставка-інсталяція 02.01-31.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Юрист консультує, роз’яснює, радить» 
Коучинг 

21.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Феномен доби» 

до 130 річчя від дня народження П. Г. Тичини, українського 

поета, державного та громадського діяча (27.01) 

Поетичний колаж 27.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки»                                                           
до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01) 

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

Відеокаст 
28.01 

 
Молодь 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Читай українське! Читай українською!» Виставка порада 02.01-31.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Українська мова – мова єднання» 

за проєктом ЦБС «За українську мову!» 
Тематична виставка 02.01-31.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Знай свої цілі» Тематична виставка 02.01-31.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Ідейні провідники Української соборності»  

до Дня Соборності України (22.01) 
Скрижалі пам’яті 19.01 Різні категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Чому не варто боятися фемінізму»   

відкриття гендерної book-студії вільного спілкування 

«Змінювати чи змінитись…»  

за проєктом «Рівні можливості» 

Презентація  22.01 Молодь  
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Україна крізь віки»  

за проєктом «Україна – історія, сьогодення,  майбутнє!» 
Виставка - роздум 02.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Українська мова – рідна моя мова»  

за проектом «За українську мову!» 
Книжкова виставка 02.01-31.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Щедрий вечір, добрий вечір – добрим людям на 

здоров’я»  

до Різдвяних свят (07.01) 

Відеоподорож 14.01 Різні категорії Бібліотека №151 

«Соборність – це сильна, єдина держава»  

до Дня Соборності України (22.01) 
Тематична полиця 22-30.01 Різні категорії Бібліотека №151 

«Д. Вейс. Величне та земне» 

до 265-річчя від дня народження В. А. Моцарта, 

австрійського композитора (27.01) 

Презентація книги 

 
27.01 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 проєктом ЦБС : «За українську мову!» 

Тематичний перегляд Протягом 

року 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Україна і світ сьогодні» 

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

Патріотична 

виставка 

 Протягом 

року 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Король піратів»  
до 145 - річчя від дня народження Джека Лондона, 

американського письменника (12.01) 

Виставка - портрет 04-17.01  

 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Маэстро»  

до 85-річчя від дня народження Р. Паулса, латвійського 

Музичний 11.01 Читачі похилого 

віку 

Бібліотека №1 



композитора (12.01) 

«Живи, Україно, живи для краси!» 

до Дня Соборності України (22.01) 

Тематичний репортаж 14-28.01 Різні категорії Бібліотека №1 

«Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа»   

до 130 - річчя від дня народження П.  Г. Тичини, 

українського поета (27.01) 

Голосні читання 02-07.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №1 

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

для дітей 

«День улюблених мультиків» Зимовий кінозал 02-14.01 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Новий рік «догори дригом» Мандри 02-19.01 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Допоможемо птахам взимку»  

до Всеукраїнської акції 

Еко move  02-31.01  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 

«Різдвяна листівка» 

до Різдва Христового (07.01) 

Кардмейкінг 

відеоролик 

06.01 Діти дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Зима прийшла і свята принесла» 

із циклу «Український рік» 
Фолькмандрівка 18.01 Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«В єднанні сила і міць держави»  

до Дня Соборності України (22.01) 

Година державності 
21.01 

 
Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Дивний мрійник з очима дитини…»  

до 130-річчя від дня народження  П. Тичини, українського 

поета (26.01) 

Екскурс-презентація 
26.01 

 
Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«PRO-космос» 

 

Розвал книжковий  01-31.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Подорож книжковими світами» Літературні перегони 01-31.01 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Різнобарвні пори року» Літературне дефіле 01-31.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Читач - читачу» Буктуб 11.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Книгиня радить!» Флешбук 05.01  

19.01 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Свята зимові всі на казку схожі» 

до Дня святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір (13.01) 

Вечорниці  12.01  

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

http://www.library.kherson.ua/lw/2014/06/%d1%84%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%96-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4/


 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів, дотримуючись усіх карантинних вимог. 

«Крилата годівничка!» 

до Всеукраїнської акції  «Допоможемо птахам узимку» 

Природоохоронний 

челендж 

 

16.01 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Морквинка для сніговичка» 

до дня Сніговика (18.01) 
Бібліотека 

open-air 

18.01 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Одна єдина» 
до  Дня Соборності України (22.01)  

Онлайн  

калейдоскоп 

22.01 Діти старшого 

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!» 

 
Правовий куточок 02-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Письменники-ювіляри 2021 року - дітям» 

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

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Новий рік – це диво-казка» 

до Новорічно-Різдвяних свят 
Літературне конфетті 03-19.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Слово горнеться до слова» 

до 80-річчя від дня народження  

Г. Чубач, української поетеси (06.01) 

за проєктом «Книгодрайв» 

Поетичний stream 
08.01 

11.00 

Діти дошкільного 

та молодшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

Аплікація «Сніговичок» 

за програмою творчої майстерні 

«Мисли кольорово!» 

Майстер клас 
14.01 

16.00 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 
Онлайн вітання 15.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Бебі books» 

за проєктом «Книгодрайв» 
Онлайн бібліосходинки 22.01 

Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Магія неймовірного живе поруч з нами»  

до 245-річчя від дня народження  

Е. Т. Гофмана, німецького письменника (24.01) за проєктом 

«Книгодрайв» 

Казкова карусель 

 

26.01 

11.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Book симпатія: я читаю – ти читаєш» 

за проєктом «Книгодрайв» 
Онлайн відеокаст 29.01 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 


