Заходи ЦБС Деснянського району на лютий 2021 р.
Форма
проведення

Дата
проведення

Категорія
користувачів

Виставка пам`яті

01-12.02

Різні категорії

Віртуальна виставка

03.02

Різні категорії

Онлайн дайджест

05.02

Різні категорії

«Візуальна метафора»

Онлайн урок

06.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Хто був для Г. К. Андерсена сніговою
королевою»
«Поради юриста»

#Book_time

08.02

Онлайн консультації

09.02

Різні категорії
користувачів
Різні категорії

Читацький
бук - слем

12.02

Діти молодшого віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Хенд-мей майстерня

13.02

Food_читання

16.02
26.02

Діти молодшого та
середнього віку
Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Онлайн майстерня

17.02

Година пам’яті

19.02

Діти молодшого та
середнього віку
Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Зміст роботи
«Творив щедро і з великою вірою…»
до Дня пам'яті П. Загребельного,
українського письменника (03.02)
«Приватна бібліотека П.А.Загребельного»
«Правильне харчування – запорука здоров`я»

«Домашні улюбленці котики»
до Дня кота в Європі та дня спонтанного прояву
доброти (17.02)
/«BBC» Book`sbridgeforchildren/
«HappyValentine’s Day!»
до Дня закоханих (14.02)
Йоанна Ягелло «Тирамісу з полуницями»
ЙоаннаЯгелло «Молоко з медом»
«Від щирого серця даруємо добро»
до Дня спонтанного прояву доброти (17.02)
«Пам’ять про Героїв стукає в наші серця…»
до Дня Героїв Небесної сотні (20.02)
за проєктом «Україна – історія, сьогодення,
майбутнє!»

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Навчати українською: виклики і можливості»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
за проєктом «За українську мову!»

Урок мовної
впевненості

19.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Ким я буду? Ким я стану?»
зустріч з українською письменницею
Любов’ю Відутою
«Великих слів, велика сила….»
до 150-річчя від дня народження Лесі
Українки (25.02)
«Леся Українка і я»
до 150-річчя від дня народження
української поетеси (25.02)
/«BBC» Book`sbridgeforchildren/
«Валер'ян Підмогильний: рядки, написані
кров'ю»
до120 річчя від дня народження українського
письменника (02.02)
«Лиш про любов сьогодні всі слова»
до Дня
Святого Валентина (14.02)
«Геніальна дочка українського народу» до 150
річчя від дня народження Лесі Українки видатної
української поетеси (25.02)
«Небесна сотня: герої, які змінили хід історії»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
за проектом «Україна – історія, сьогодення,
майбутнє!»
«Чарівні звуки, твої мово!»
до Дня рідної мови (21.02)
за проектом «За українську мову!»

Прямий етер

22.02

Діти середнього віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Літературнокраєзнавчий онлайн
вернісаж
Літературнопоетичний альбом

24.02

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

26.02

Діти молодшого віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Юрист консультує, роз’яснює, радить»
«Беру відповідальність за своє здоров’я на себе»
за проектом «Здоров’я - cтиль життя»

Вернісаж
поетичний

01-14.02

Молодь

Відеокаст

11.02

юнацтво

Презентація
книги

18.02

Різні
категорії

Патріотичний етюд

Поетична година
Коучинг

18.02

Молодь

Практикум
25.02

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

Діти старшого віку

Бібліотека ім.
В. Кучера

Різні
категорії
юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

21.02
25.02

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Світ краси і гармонії»
до 190 років від дня народження М. М. Ге,
українського живописця (27.02)
«Досягнути єдиної мети»
до 135 років (1886) поеми «Гайдамаки»» Шевченко
Т. Г.
«Хто не горить, той не запалює»
до Дня святого Валентина (14.02)

Інформ-ланч

28.02

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
С. Олійника

Вечір книги

05.02

Члени клубу

Книжкова lovestore

08-16.02

Різні категорії

Онлайн конкурс есе

17.02

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека ім.
С. Олійника

Тренінг

19.02

Молодь

Бібліотека ім.
С. Олійника

«Світ навколо тебе »

День знайомства

22.02

«Небесня Сотня у вирій полетіла…»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)

Виставка пам’ять

15-29.02

Інтерактивний
мовний екскурс

«У рідній країні – рідна мова»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Неочікувана історія»

«Українська мова, як запорука існування
української нації»
до Дня рідної мови (21.02)
«Жити та творити»
до 150-річчя від дня народження Лесі Українки,
української письменниці (25.02)
«Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в
небо.»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Вчіться говорити своїм рідним словом! »
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«До Лесиного віночку»
до 150-річчя від дня народження
Л. Українки (25.02)
«Відкритий мікрофон»
до Всесвітнього дня читання вголос (05.02)
за проєктом «Write, read, meet»

Діти молодшого віку

Бібліотека ім.
С. Олійника

Діти середнього
шкільного віку

Бібліотека №151

20.02

Діти середнього віку

Бібліотека №151

24.02

Різні категорії

Бібліотека №151

Літературна година

Ілюстративна
виставка
Книжковий
дрес-код

Бібліотека №1
15-28.02

Різні категорії

18.02

Діти дошкільного віку

Бібліотека №1
Бібліотека №1

Театралізація

24.02

Читання
вголос

05.02

Діти молодшого віку
Різні категорії

Бібліотека №115
для дітей

Театральні
експерименти

10.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліотека №115
для дітей

Стрінг арт

12.02

Різні категорії

Бібліотека №115
для дітей

«Майдан – це стан душі і поклик серця»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)

Хвилинка пам’яті

18.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліотека №115
для дітей

«Єдиний скарб у тебе – рідна мова»
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)

Інформаційний
коктейль

19.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліотека №115
для дітей

«Біда навчить» за казкою Лесі Українки

Голосні читання

22.02

Діти молодшого віку

Книжкова
інфотека

25.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліо Смаколики

27.02

Для батьків та дітей
дошкільного віку

Віртуальні вітання

05.02

Різні категорії

Майстер клас

11.02

Різні категорії

Онлайн зустріч

15.02

Різні категорії

Віртуальні
бібліосходинки

17.02

«КОЛО ТЕАТРУ»
«Любов у серці»
до Дня святого Валентина (14.02)

«Велич особистості»
до 150-річчя від дня народження Лесі Українки
(25.02)
«Читання без нервування"
«Книжкові іменини»
за проєктом «Книгодрайв»
«Створи свою валентинку»
до Дня Святого Валентина (14.02)
за програмою творчої майстерні «Мисли
кольорово!»
«Народознавчі студії з Оксаною Шалак»
«Бебі books»
за проєктом «Книгодрайв»
«Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у Небеса»
до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)
«Барви рідного слова»
за участі письменниці Лесі Мовчун
до Міжнародного дня рідної мови (21.02)
«Я + ти + книжка»

Діти дошкільного віку

Тематичний перегляд

18-25.02

Діти середнього та
старшого віку

Пізнавально-освітня
гра
Сторісек
Бібліодесант

19.02

Діти молодшого
та середнього віку

23.02

Спецгрупи
ДНЗ № 176

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей

«Лікар рекомендує»
«Художнє слово Лесі Українки - змалку»
до 150-річчя від дня народження української
письменниці (25.02)
за проєктом «Книгодрайв»
«Book симпатія: я читаю – ти читаєш»
за проєктом «Книгодрайв»
«Читач - читачу»
«Перша посмішка весни»
до Всеукраїнської акції з охорони ранньоквітучих
рослин «Первоцвіт»
«Книгиня радить!»
«У нас в квартирі + 1»
до дня народження Домовика (10.02)
«Мовні перлинки для кожної дитинки»
до Дня рідної мови (21.02)
«Повітряна пригода» з Іриною Лазуткіною
«Заговори, щоб я тебе побачив»
до Дня рідної мови (21.02)
«Хотіла б я піснею стати»
до 150 років від дня народження Лесі Українки
(25.02)
«SOS рятівник»
до Дня працівників патрульної служби (28.02)

Онлайн поради

24.02

Голосні читання

25.02

Онлайн
відеокаст

26.02

Буктуб

05.02

Діти середнього віку

Онлайн поради

08.02

Діти молодшого
віку

Флешбук
Хвилинка
веселинка
Мовограй

02.02
09.02
16.02
09.02

Різні категорії
Діти дошкільного та
молодшого віку
Різні категорії

Різні категорії

Діти дошкільного віку

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

17.02

Діти молодшого віку

Автограф сесія

18.02

Діти середнього віку

Онлайн
розвідка

19.02

Діти середнього віку

01-28.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

25.02

Діти середнього та
старшого віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

Поетична мозаїка
Правові
діалоги

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

