
 

Масові заходи ЦБС Деснянського району на лютий 2020 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Мої молитви - мої книжки…» 

до Дня пам'яті Загребельного П., 

українського письменника (03.02) 

Виставка - пам’ ять  

Година вшанування 

01-14.02 

03.02 

Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

Художня виставка Немира В. м. Львів 

 

Персональна виставка 08.02-03.03 Різні категорії 
Галерея мистецтв 

«Віддай людині крихітку себе…» 

до Дня закоханих (14.02) 

Виставка-вітання 

Лірична мозаїка 

 

07-21.02 

14.02 

15.00 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Музика, що об’єднала серця 

Лесі Українки та Клімента Квітки» 

до 140-річчя від дня народження Квітки  К. 

В., українського музикознавця (04.02) 

та до 149-річчя від дня народження Лесі 

Українки, української письменниці (25.02) 

Літературно-

біографічний 

калейдоскоп 

 

03-27.02 

19.02 

13.30 

Діти старшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Герої невмирали, просто йшли  з 

Майдану в небо…» 

до Дня Героїв Небесної сотні (20.02) 

Виставка-інсталяція 

Вечір - реквієм 

14-22.02 

20.02 

13.30 

Різні категорії, 

Діти старшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Я був повний Україною…» 

до115-річчя від дня народження Самчука 

У., українського письменника, журналіста 

(20.02) 

Виставка-персоналія 

 

13-27.02 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«В океані рідної мови…» 

до Міжнародного Дня рідної мови (21.02) 

за проектом «Пізнай прийми та руку 

простягни…»  

Мовознавча 

виставка 

Мовний фітнес 

 

14-28.02 

 

21.02 

13.30 

Різні категорії, 

біженці, 

Діти середнього 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



«А ми Масницю дожидаємо, млинцем 

Масницю зустрічаємо» 

до Свята Масниці (24.02) 

Народознавчий 

екскурс 

28.02 

14.00 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного  

 

«Літературними шляхами Європи» 

до року Європи в Україні 
Тематична виставка 

03-29.02 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Творчі обрії Уласа Самчука» 

до 110 річчя від дня народження, 

українського письменника (20.02) 

Експрес розкладка 02-28.02 Молодь 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Даровитий соловейко» 

до 120 річчя від дня народження Оксани 

Петрусенко, української співачки 

Інформаційна 

хвилинка 

09.02 

12.00 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Веселі сердечка» 

до Дня Святого Валентина (14.02) 

за проєктом «Бібліотека – територія 

неформальної освіти»   

Майстер-клас 

13.02 

13.00 
діти 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Жіночі голоси у вітчизняній літературі»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

за проєктом  «За українську мову!» 

Літературна вечірка 
16.02 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Небесня Сотня у вирій полетіла…»                                                   

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)                          

за проєктом «Україна – історія, сьогодення, 

майбутнє!» 

Вечір-реквієм 

 

21.02 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» 

до 425 річчя з часу публікації трагедії 

Виставка однієї книги 

 

21.02-29.02 

 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Зорій довіку серед нас» 

до 149 річчя від дня народження 

української письменниці (25.02) 

Поетичний 

калейдоскоп 
18-28.02 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 

«Світ у нерівностях і досягненнях» 

до Міжнародного дня жінок і дівчаток в 

науці (11.02) 

Інформаційний 

брифінг 

07.02 

14.00 
Молодь  

Бібліотека ім.  

С. Олійника 



«Починаючи з Рюроковичів» 

до Дня Державного герба (19.02) 
Історичний вечір 

19.02 

13.30 

Діти старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Цікаве мовознавство»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 
Компас літературний 

20.02 

16.00 
Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Безпечне місто» 

до Дня працівників патрульно – постової 

служби (28.02) 

Профорієнтаційний 

урок 

25.02 

12.30 

Діти старшого 

шкільного віку 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Від революції Гідності до Країни 

гідності»  

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Тематична бесіда 
17.02 

14.00 
Різні категорії 

 

Бібліотека №151 

«Українська мова, як запорука 

існування української  нації»  

до Дня рідної мови (21.02) 

Мовний екскурс 
20.02 

13.00 

Діти середнього 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

«На крилах Шопена…» 

до 210-річчя від дня народження 

польського композитора (22.02) 

Медіогодина 
24.02 

14.00 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Паперові фантазії» 

до Дня Святого Валентина (14.02) 
Творча майстерня 

09.02 

12.00 

Діти молодшого 

та середнього віку 

Бібліотека №1 

«Живим щитом прийшли стояти»   

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Патріотична виставка 
13 – 27.02 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Буду я навчатись мови золотої» 

 до Міжнародного дня рідної мови (21.02)   

Поетична вітальня 

 

19.02 

13.00 

 

 Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №1 

«Шоколадний закон» Науково-популярний 

практикум 

09.02 

11.00 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Під знаком Купідона» 

до Дня Святого Валентина (14.02) 

Майстер клас 13.02 

13.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Гомер українського життя ХХ 

століття»  

до 115-річчя від дня народження Уласа 

Самчука (20.02) 

Літературний 

календар 

17-25.02 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 



«Історія паперу»  Імпровізована вистава 19.02 

14.00 
Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Зима, що нас змінила»  

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)  

Патріотична година 20.02 

14.00 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Магія рідного слова»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Колаж 21.02 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Мови чисте джерело»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Мовний вінегрет 21.02 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Інженерні ігри» Конкурс 

 винахідників 

23.02 

11.00 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Створи свою маску для Венеціанського 

карнавалу» 

Майстер клас 26.02 

13.00 
Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Неможливий день 29 лютого»  

 Свято високосного року 

Інформхвилинка 27.02 

13.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

 

«Журнальний круїз» 

 

День періодики 

 

28.02 

13.00 

Діти молодшого 

віку 

СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Вітальні валентинки власноруч» 

до Дня Святого Валентина (14.02) 

за програмою творчої майстерні «Мисли 

кольорово!» 

  

Майстер клас 

 

13.02 

16.00 
Різні категорії 

 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Небесна Сотня! То найвищий гарт, 

То символ правди, совісті, свободи» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

за проєктом «Україна – історія, сьогодення, 

майбутнє!» 

Виставка-вшанування  

17-22.02 
Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Барви рідного слова» 

за участі письменниці Лесі Мовчун 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

за проєктом «За українську мову!» 

 

Пізнавально-освітня 

гра 

 

21.02 

11.00 

Діти молодшого 

та середнього віку 

Бібліотека №119 

 для дітей 



 

 
 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Бібліотекарі – дітям з особливими 

потребами» 

Сторісек 

Бібліодесант 

26.02 

10.00 

Спецгрупи  

ДНЗ № 176 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Культурні столиці Європи»   
місця Рієка (Хорватія) і Голуей (Ірландія) 

Євро  мозаїка 06.02 

13.00 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

 для дітей 

«Майстер ОК!»  

до дня народження Домовика (10.02) 

Майстер-клас 11.02 

16.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Містичне місце з Ладою Лузіною»  Київська мозаїка 

17.02 

13.00 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Проліски білі зустріли весну. Першими 

ліс пробудили від сну» 

до Всеукраїнської акції з охорони 

ранньоквітучих  рослин «Первоцвіт» 

Поради 

 

 

19.02 

11.00 

Діти молодшого 

 віку 

 

 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Чи знаю я чарівні слова?  

Словник мовного етикету» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Тлумачний лабіринт 20.02 

12.00 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Ми покличемо весноньку звеселити»  

до Масляної (24.02) 

 

Народознавчий 

ярмарок  

24.02 

11.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Ми захистимо!»  

до Дня працівників патрульної служби 

(28.02)  

Круглий стіл 27.02 Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 


