
 

Масові заходи ЦБС Деснянського району на лютий 2019 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Павло Загребельний: завжди 

несподіваний, завжди цікавий» 

до Дня пам'яті  П. Загребельного, 

українського письменника (03.02) 

Оглядова виставка 

Година пам’яті 

 

01-14.02 

01.02 

Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Ким би ти не був, будь краще!» 

до 210- річчя від дня народження Авраама 

Лінкольна, американського державного 

діяча (12.02) 

Літературно-історична 

розкладка 

Історична година 

6-20.02 

 

8.02 

11.00 

Різні категорії 

 

Члени клубу 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Молитва за майбутнє України» 

Зустріч з письменницею Т. Пишнюк 

Літературний вечір  

 

12.02 

14.00 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Історія та сьогодення Китаю: через 

призму книг та ілюстрацій» 

до року Китаю в Україні 

Етнокультурний 

калейдоскоп 

13.02-30.12 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Афганістан: героїзм крізь біль та 

сум…» 

до 30-річчя виведення військ з 

Афганістану (15.02) 

Виставка-хроніка 

Історично-патріотична 

хвилинка 

 

8-22.02 

13.02 

16.00 

 

Різні категорії 

члени клубу 

«Білий ферзь» 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Мелодія двох сердець» 

до Дня закоханих (14.02) 

Виставка-вітання 

Поетичні читання 

7-21.02 

14.02 

15.00 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Небесна Сотня – герої нашого часу» 

до Дня Героїв Небесної сотні (20.02) 

Патріотична експозиція 

 

Вечір пам’яті 

Персональна виставка 

М. Соченко 

 

14-22.02 

 

20.02 

14.00 

 

 

Різні категорії 

 

Юнацтво 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Галерея мистецтв 

 



«Тема Другої Світової війни в романі 

«Європа-45» 

за проектом «Павло Загребельний: завжди 

несподіваний, завжди цікавий» 

Бесіда за книгою 21.02 

13.30 

Юнацтво ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Українська мова – мова єднання…» 

до Міжнародного Дня рідної мови (21.02) 

за проектом «Пізнай, прийми та руку 

простягни…» 

Мовознавча виставка 

Година єдності 

14-28.02 

21.02 

12.00 

Різні категорії 

біженці 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Через любов до безсмертя…» 

до 148 річчя від дня народження Лесі 

Українки, української письменниці (25.02) 

Літературний 

калейдоскоп 

18.02-4.03 Юнацтво ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Чарльз Дарвін – основоположник 

еволюційної біології»                                                                         

до  210 річчя від дня народження 

англійського природодослідника (12.02)  
за  проектом «Бібліотека як освітній 

простір» 

Тематична розкладка 

 

1-22.02 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Подорожуємо в Китай» 
до року Китаю в Україні 

Відео-подорож 
05.02 

13.30 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Афганістан – то біль і смуток, чиєсь 

обірване життя»,                                                                               

до 30 річчя виведення військ з 

Афганістану (15.02) 

Історична хвилина 15.02 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Ви стали прикладом усім, про вас 

нікому не забути»                                                                            

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

за  проектом ЦБС «Україна – історія, 

сьогодення, майбутнє!» 

Вечір-реквієм 

 

21.02 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157
http://obucn.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:viyna-chuzha-nezhdanna-nepotribna-vystavka-vshanuvannia&catid=23&Itemid=157


«У мові рідній – і минуле, й майбуття, у 

ній народу суть, його життя» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

за проектом ЦБС «За українську мову!» 

Літературно-музичний 

вечір 

17.02 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Твої помічники у навчанні» 

за проектом «Бібліотека як освітній 

простір» 

Виставка - 

рекомендація 

Протягом 

року Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Життя Лесі Українки - це подвиг в 

ім’я любові, творчості та добра» 

до 148 річчя від дня народження 

української письменниці (25.02) 

Виставка - посвята 
Протягом 

року 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 

«Фестиваль весни або Чундзє» 

до року Китаю в Україні 
Віртуальна подорож 

01.02 

12.00 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Гендерна обізнаність – навіщо?» 

за проектом «Подолаємо гендерне насилля 

разом» 

Тренінг 

 

13.02 

12.30 

 

Молодь 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Слово про слово»   

до Дня рідної мови (21.02) 
Мовознавчий марафон 

 

21.02 

 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Митець, який надто любив Україну» 

до 70-річчя від дня народження В. Івасюка 

(04.03) 

Ювілейний вечір 
22.02 

16.00 
Члени клубу 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Вшануймо Героїв»  

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 
Урок пам’яті 

20.02 

12.00 
Різні категорії 

 

Бібліотека №151 

«Без мови не буває нації» 

до Дня рідної мови (21.02)  

за проектом «За українську мову» 

Мовний екскурс 
21.02 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

«Дочка Прометея» 

до 148 річчя від дня народження Лесі 

Українки (28.02) 

Поетична година 
27.02 

13.30 

Учні середнього 

шкільного віку 
Бібліотека №151 



«Краю мій, оспіваний в віршах» 

 

 

Голосні 

читання 

 

03.02 

12.00 

Різні категорії  Бібліотека №1 

«Чарльз Дарвін його кредо життя»   

до 210 річчя від дня народження 

англійського природодослідника (12.02) 

Виставка - презентація 05 – 19.02 Різні категорії Бібліотека №1 

«Ми не зганьбили славу наших предків, 

нових Героїв дали небесам!» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Тематичний 

огляд 

13 – 27.02   Різні категорі Бібліотека №1 

«То ж сяй над світом, рідна мово! Тобі в 

віках судилось жить!» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02)   

 

Мовознавча гра 

 

19.02 

12.00 

 

Діти  

дошкільного     

віку 

Бібліотека №1 

«Вона в віки майбутні йти повинна» 

до 148 річчя від дня народження Лесі 

Українки (25.02) 

Виставка – вшанування 

Інценізація твору 

«Лісова пісня» 

18  - 28.02 

28.02 

12.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

 «Шолом – Алейхем – світоч 

єврейського письменства»  

до160 річчя від дня народження 

єврейського письменника (02.03) 

Виставка - портрет   

25.02 -07.03 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Славетні імена» Фотосушка 04.02-30.03 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Від серця до серця» 

до Дня святого Валентина (14.02) 

Майстер-клас 14.02 

13.30 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку, 

«Дивосвіт» 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Небесна сотне! Ви тепер святі…» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

 

 

Куточок пам’яті 14.02-23.02 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 



«Щоб себе міг поважати – рідну мову 

треба знати» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Інформаційний 

коктейль 

14.02-25.02 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Знайди помилку» Мовознавча хвилинка 21.02 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«У калейдоскопі яскравих сторінок» День періодики 22.02 

 

Учні молодшого 

шкільного віку 

СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Ти себе Українкою звала…» 

до 148 річчя від дня народження Лесі 

Українки (25.02) 

 Виставка-персоналія 04.02-28.02 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Нехай чудо-валентинки прилітають, 

як сніжинки» 

до Дня Святого Валентина (14.02) 

Заняття гуртка  

 

08.02 

17.00 Різні категорії 

Бібліотека №119 

 для дітей 

«Любімо світ, в якому живемо»  

до 125-річчя від дня народження Віталія 

Біанкі, російського письменника (11.02) 

за проектом «Маленькі кроки у світ 

великої літератури» 

Мульт-калейдоскоп 12.02 

11.00 Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Китай – країна Піднебесся» 

 

Розкладка-знайомство 12-19.02 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Як крила ангела, злітаючи назад, 

Небесна Сотня в вирій полетіла» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Виставка-вшанування  

15-22.02 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Хто це? Що це?» 

до 50-річчя від дня народження Марії 

Морозенко, української письменниці 

(15.02) 

за проектом «Маленькі кроки у світ 

великої літератури» 

 

Голосні читання 20.02 

11.00 
Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

 

 

 

Бібліотека №119 

 для дітей 



 

 
Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Неповторний світ Лесі Українки» 

до 148-річчя від дня народження 

української письменниці (25.02) 

Виставка-портрет 21-28.02 

Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Мовні перлини для кожної дитини» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

за проектом «За українську мову!» 

 

Мовознавчий урок 

 

26.02 

11.00 

Учні молодшого 

та середнього 

шкільного віку 

 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Лісові домішки»  

до 125 річчя від дня народження В. 

Біанки, російського письменника (11.02) 

за проектом Я – за природу!» 

Еко – торбина  

Сторісек 

  

12.02 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

 для дітей 

«1000+1 підліткова проблема»  Виставка  - питання 15-22. 02 Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Дракон - символ Китаю»  

до року Китаю в Україні 

 

Майстер-клас 18.02 

16.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Яка різниця, скільки років твоїм 

кедам, якщо ти гуляєш у них 

Парижем?» («Позитивна самооцінка»)  

 

Відкритий мікрофон 

 

20.02 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Нехай мої струни лунають, 

Нехай мої співи літають»                                   

до 148 річчя від дня народження 

Л.Українки (25.02) 

Виставка - календар 20-28.02 Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Фантазіє! Ти – сила чарівна! 

до 148 річчя від дня народження 

Л.Українки (25.02) 

Конкурс малюнків за 

творами 

 Л. Українки 

20.02 

16.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«На всі ваші «Що?», «Як?», «Чому?» 

до Дня рідної мови (21.02) 

за проектом «За українську мову!» 

Тлумачний лабіринт 21.02 

13.00-13.30 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 


