
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району на лютий 2022 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Творив щедро і з великою вірою…» 

до Дня пам'яті Павла Загребельного, 

українського письменника (03.02) 

Літературний 

диліжанс 

01-11.02 Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Творчі та літературні митці Деснянського 

району» 

Виставка -

знайомство 

01-28.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Читаємо разом, читаємо вголос!»  

до Всесвітнього дня читання вголос (01.02) 

Онлайн читання 01.02 Різні категорії 

користувачів 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Поради юриста» Онлайн 

консультації 

03.02 

10.02 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Love is in the air…» 

до Дня закоханих (14.02) 

Літературне асорті 07-21.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Софія Андрухович «Фелікс Австрія»  Літературне кафе 08.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

 «Відлуння тих далеких днів сльозою на очах 

бринить» 

 до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав (15.02) 

Виставка-репортаж 

Хвилина-реквієм 

 

08-22.02 

11.02 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Як гукнеться, так і відгукнеться» 

до Дня спонтанного прояву доброти (17.02) 

/«BBC» Book`sbridgeforchildren/ 

Година хороших 

манер 

13.02 

 

Діти молодшого 

та середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Биківня – територія пам’яті» Краєзнавча година 15.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Пам'ять про Героїв стукає в наші серця…» 

до Дня Героїв Небесної сотні (20.02) 

Патріотична 

експозиція 

Година реквієм 

14-28.02 

 

18.02 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

 

Персональна виставка Ірини Кравченко Художня виставка 15-28.02 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



Саня Малаш - українська письменниця, 

перекладачка за проєктом: «За українську мову!»

  

Прямий етер 21.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

 

«Володимир  Миколайович Ніколаєв. Їх імена 

у назвах вулиць Деснянського району» 

до 175-річчя від дня народження архітектора 

(03.03) 

Мистецька подорож 25.02-06.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

 

«Чарльз Діккенс - письменник – реаліст»             

до 210 річчя від дня народження  англійського 

письменника (07.02) 

Літературна феєрія 01-14.02 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Кохаю... Читаю... Бажаю...»                                

Ольга Подольська  

до Дня святого Валентина (14.02) 

Прямий етер 15.02 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Віктор Гюго про кохання, свободу та 

справедливість»                                                               

до 220 річчя від дня народження французького 

письменника (26.02)  

Літературний 

портрет 
14-08.02 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Поради батькам»                                                       

«Ми стали батьками, що тепер з цим робити» 
Онлайн порадник 

16.02 Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«На варті наших душ – Небесна Сотня»                                                        

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02)  
Година-реквієм 17.02 Молодь 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Ми українці, велика родина, мова  

і пісня у нас солов’їна» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02)  

Музично-поетична 

вечірка 
20.02 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 

«Юрист консультує…» 
Онлайн 

порадник 

23.02 Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Лесь Курбас – фундатор нового українського 

театру» 

до 135 річчя від дня народження українського 

режисера (25.02) 

Інформ - досьє 27.02 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 

«Перемогти можливо»  

до Всесвітнього дня боротьби проти раку (04.02) 
Прямий етер 02.02 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 



«Його називали Хоробрим»  

до 1000 років з часу смерті Великого князя 

Київського Святослава Ігоровича 

Історичний екскурс 07.02 
Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Леді Stem»  

до Міжнародного дня жінок і дівчат в науці 

(11.02) 

Відкритий мікрофон 09.02 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Істинність серця»  

до Дня закоханих (14.02) 

Літературний  

speed-dating 
14.02 Різні категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Як не потрапити в халепу»  

до Дня спонтанного прояву доброти (17.02) 
Інформаційний мікс 

17.02 Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Їх винаходи змінили світ»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 
Strem-квест 18.02 

Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Найвідоміший прозаїк»  

до 210 – річчя від дня народження Ч. Діккенса, 

англійського письменника (07.02) 

Літературна 

поличка 

Хвилина пам’яті 

01-15.02 

07.02 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Вшануймо Героїв»  

до Дня Героїв Небесної Сотні» (20.02) 
Медіогодина 18.02 

Діти середнього 

віку 
Бібліотека №151 

«Поети, що оспівували рідну мову»  

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Поетична година 
21.02 Різні категорії Бібліотека №151 

«Художня спадщина Тетяни Яблонської  

до 105-річчя від дня народження української 

художниці (24.02) 

Презентація  

творчості 
24.02 Різні категорії Бібліотека №151 

«Батько англійського Різдва» 

до 210 - річчя від дня народження  

Ч. Діккенса, англійського письменника (07.02) 

Персональна 

виставка 01-14.02 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Рідна мова – серця мого подих» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02)   

Мовознавча 

ігротека  

18.02 

 

Дошкільнята Бібліотека №1 

«Майдан від першої особи»  

до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Презентація книги 
20.02 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Поетеса мужності й боротьби»  

до 151-річчя від дня народження Л. Українки 

(25.02) 

Голосні читання 24.02 Різні категорії 

Бібліотека №1 

 



«Відкритий марафон»  

до Всесвітнього дня читання вголос (01.02) 
Читання вголос 01.02 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«А яка твоя суперсила?»  

засідання молодіжного клубу «Start UP» 

Gaim-психотренінг  04.02 Різні категорії  Бібліотека №115  

для дітей 

«Дивовижний світ Чарльза Діккенса»  

до 210-річчя з дня народження англійського 

прозаїка (07.02)  

Літературний  

tik-tok 

07.02 
Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Простір української дитячої книги» зустріч з 

письменницею Тетяною Стус 

Імідж зустріч 09.02  
Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Читомо– вітрина новинок»  

 

Book Круїз 11.02 
Різні категорії 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Кулон до Дня святого Валентина» (14.02) 

 

Аpplique 14.02 Діти молодшого  

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Небесна сотня: ціна свободи» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 
Вечір спомин 18.02 Діти старшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Звучи, моя чарівна мово!» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Поетичні читання 21.02 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Розваги у Країні мовознавства» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 
Мовознавча гра 

21.02 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Чарівні слова» автора Зірки Мензатюк  

до Міжнародного Дня рідної мови (21.02) 

Літературно-

творчий мікс 

22.02 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Віктор-Марі Гюго - національна гордість 

Франції»  

до 220-річчя з дня народження французького 

письменника (26.02)  

Літературний  

tik-tok 

26.02 

Різні категорії 

Бібліотека №115  

для дітей 

«На гостини до зубної феї»  

до Дня зубної Феї (28.02) 
Чарівна подорож 28.02 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«Читаємо разом» 

до Всесвітнього дня читання вголос (03.02) 

Голосні читання 03.02 Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Підкори свій Еверест!» 

до Зимових Олімпійських ігор 2022 року 

 Відеорубрика 07.02 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Літературна світлиця» 

за участі письменниці Віри Правоторової 

Онлайн-інтерв’ю 10.02 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«З Майдану – у безсмертя» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Перегляд літератури 17-25.02 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Мовний Всезнайко» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Пізнавально-освітня 

гра 

18.02 

 

Діти 

молодшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Мовограй» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Віртуальна виставка 21.02 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Весняний жайворонок» 

до Свята Масниці 

Майстер-клас 25.02 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Book-аксесуари» Майстер-клас 02.02 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Врятувати кита – врятувати планету» 

 до Всесвітнього дня китів (09.02) 

Еко - експедиція 08.02 
Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Допоможи братам нашим меншим!»  

до Всесвітнього дня доброти (17.02) 

Акція 16.02 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Вчимось мови та розмови або українська 

разом із матусею» 

до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

Театралізовані 

читання 

21.02 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Гіпнотичні історії»   

до 210 - річчя від дня народження  

Ч. Діккенса, англійського письменника (07.02) 

ВооК- вінтаж 24.02 Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Моя й твоя безпека» 

до Дня патрульно постової служби (28.02) 

Правові діалоги 28.02 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


