
Масові заходи ЦБС Деснянського району на березень 2019 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Пісня буде поміж нас…» 

до 70-річчя від дня народження Володимира 

Івасюка (04.03) 

Виставка-персоналія 
Мистецький ранок 

01-18.03 
01.03 

11.00 

Різні категорії 
Члени клубу 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Романтика та ніжність у творах сучасних 

українських письменниць» 

(творчість українських письменниць ХХІ 
ст.) до Міжнародного жіночого дня (08.03) 

Виставка-свято 

 

01-15.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Тарас Шевченко, як творець української 

літературної мови» 

до 205-річчя від дня народження Т. Г. 

Шевченка, українського поета, художника, 
мислителя (09.03)   

за проектом «За українську мову!» 

Літературна 
експозиція 

Творчий вечір  

 

04-18.03 
 

12.03 

13.30 

Юнацтво 
 

ЦРБ ім. 
П. Загребельного 

«А ми Масляну дожидаємо, млинцем 

Масляну зустрічаємо!» 

Виставка-інсталяція 

 

04-10.03 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Подвиг добровольців  - справжній 

приклад незламності духу» 

до Дня Добровольця (14.03) 

Виставка-репортаж 

Патріотична година 

 

7-21.03 

14.03 
13.30 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Із-за брами невідомості. Творчість 

Миколи Вороного» 

до 115-річчя від дня народження, 

українського поета (18.03)  

Тематична виставка 11-25.03 Різні категорії ЦРБ ім. 
П. Загребельного 

«Гетьман Iван Мазепа: погляд крізь 

століття» 

до 380-річчя від дня народження 
українського громадсько-політичного діяча 

(20.03) 

Історично-

біографічна виставка 
Історичний екскурс 

13-27.03 

 
18.03 

13.30 

Учні старшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 



«Поетичні краєвиди рідного краю» 

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Літературно- 

краєзнавча мандрівка 

19.03 

14.00 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«З весняним рівноденням Новруз іде до 

нас!» 

до свята Нового року (21.03) 

Святковий ранок 21.03 
11.00 

 

Біженці ЦРБ ім. 
П. Загребельного 

«Великий киянин – Олександр 

Вертинський» 

до 130-річчя від дня народження видатного 
актора, поета, композитора (21.03) 

Літературно-

біографічна виставка 

Кіногодина 

14-28.03 

 

22.03 
11.00 

Різні категорії 

 

Члени клубу 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Юрій Мушкетик: мною рухають подив і 

жага пошуку» 

до 90-річчя від дня народження, 
українського письменника (21.03) 

Виставка-персоналія 15-29.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Феномен історичності в романі «Диво» 

за проектом: «Павло Загребельний: завжди 

несподіваний, завжди цікавий» 

Історико-
літературний екскурс 

26.03 
13.30 

Учні старшого 
шкільного віку 

ЦРБ ім. 
П. Загребельного 

«Письменник світлої надії» 

до 160 річчя від дня народження Шолом-
Алейхема  єврейського письменника (02.03) 

Виставка-портет 01-13.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і 

голос твій, і пензель твій, і слово» 

до 205 річчя від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (09.03)  

Літературний вечір 03.03 

12.00 Члени клубу 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Музична душа України: Володимир 

Івасюк»     

до 70 річчя від дня народження Володимира 

Михайловича Івасюка (04.03) 

Пісенний вернісаж 
05.03 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім. 
В. Кучера 

«Альберт Ейнштейн– людина Всесвіту»                 

до 140 річчя від дня народження німецького 

й американського фізика теоретика (14.03)  

Тематична розкладка 07-20.03 
Різні 

категорії 

 

Бібліотека ім. 
В. Кучера 



«Художні світи Юрія Мушкетика» 

до 90 річчя від дня народження українського 
письменника (21.03) 

Виставка-портрет 14-31.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Сміття - це ресурс» Тренінг 
21.03 

13.30 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Поль Верлен – «король» символізму»                                        

до 175 річчя від дня народження 
французького поета (30.04) 

Тематмчна полиця 

15-31.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Перлинки української мови»   

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 
Мовознавча 

година 

01.03 

13.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  
С. Олійника 

«Жінка. Мир. Безпека.»  

до Міжнародного жіночого дня (08.03)  
Виставка дискусія 

01 – 15.03 

 

Різні категорії 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«На захисті українського слова» 

до 205 – річчя від дня народження Т. Г. 
Шевченка, українського письменника 

(09.03) 

Виставка - ювіляр 

 

 

04-18.03 

 

 

Різні категорії 

 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Щастя – це…» -   
до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Естафета щастя 

 

 

20.03 
Учні старшого 
шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Романтичний герой…» 

до дня 380-річчя від дня народження Івана 
Мазепи (20.03) 

Історичний вечір 

 

29.03 

16.00 

Члени клубу 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Письменники України – лауреати 

міжнародних літературних премій»  

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 

Літературна поличка 01-31.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«Володимир Івасюк – великий пісенний 

композитор України»   
до 70-річчя від дня народження українського 

співака та композитора (04.03) 

Мистецька година 04.03 Різні категорії Бібліотека №151 



«Єднаймо душі словом Кобзаря!» 

до 205-річчя від дня народження Т. Г. 
Шевченка (09.03) 

 

Ювілейна виставка 05-20.03 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Сучасна поезія»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 
Тематична розкладка 19 -31.03 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«О Жінко! Через всі літа, Ти всіх красою 

полонила!» 

 до Міжнародного дня прав жінок і миру 
(08.03) 

Виставка – свято  01-15.03 Різні категорії Бібліотека №1 

«Шевченко – наш. Він для усіх століть…» 

( до 175 річчя поеми «Сон») 

до 205 – річчя від дня народження великого 

митця (09.03) 

Виставка - портрет 

Голосні читання 

03 – 17.03 

05.03 

12.00 

 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Наша планета – колиска майбуття»  

до Всесвітнього дня Землі (20.03) 
Майстер - клас 17.03 

12.00 
Учні молодшого 

та середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Марія Заньковецька – окраса 

Національної сцени» 

до Міжнародного дня театру (27.03)    

Виставка - портрет 

Ексурсія  до  музею 

20 – 31.03 

27.03 

11.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Микола Гоголь, як провідник 

української культури у світ  »  

до 210 - річчя від Дня народження  

українського письменника (01.04) 

Виставка - портрет 29.03–07.04 Різні категорії Бібліотека №1 

«Малюємо за творами Т. Шевченка» 

до 205-річчя від дня народження  

українського письменника, поета, 
художника, мислителя (09.03) 

Виставка дитячих 

робіт 

04-17.03 Учні молодшого 

та середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Звучать Шевченкові слова: читаємо Т. 

Шевченка разом» 

до 205-річчя від дня народження  

українського письменника, поета, 
художника, мислителя (09.03) 

Голосні читання 07.03 

13.00 Учні молодшого 

шкільного віку 

СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека №115  

для дітей  



«Як ми читали Шевченка»  

до 205-річчя від дня народження  
українського письменника, поета, 

художника, мислителя (09.03) 

Літературне лото 10.03 Учні середнього 

та старшого 
шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Мазепа – відомий і невідомий»  

до 380-річчя від дня народження 

українського гетьмана Івана Мазепи (20.03) 

Сторінками історії 14-30.03 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Ліс – живі легені світу»  

до Дня лісу (21.03) 
Тематична полиця 18-31.03 Учні молодшого 

шкільного віку 
Бібліотека №115 

«Я – просто людина, частина землі…» 

 до 50-річчя від дня народження української 

дитячої поетеси М. Морозенко (15.03) 

Літературний майдан 19.03 

10.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«У калейдоскопі яскравих сторінок»: 

«Барвінок», «Пізнайко», «КолоСвіт» «Я 

сама» «Однокласник»  

Журнальна тусовка 25.03 

13.00 

Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 

«Цікаві канікули з книгою» Тиждень шаленого 
читання 

25.03-31.03 Учні середнього 
та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  
для дітей  

«Знайомтесь: Неда Неждана»  

до Всесвітнього дня театру (27.03) 

Гурман-зустріч 27.03 

11.00 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Бібліотекарі – дітям з особливими 

потребами» 
Голосні читання 05.03 

11.00 
Спецгрупи  

ДНЗ № 176 

   Бібліотека №119 
для дітей 

«Починаймо рідне слово  

Зі сторінки «Кобзаря» 

до 205-ї річниці від дня народження Т. 

Шевченка, видатного українського 

письменника (09.03) 

 

Виставка-
вшанування 

Поетична година 

 

06-15.03 
13.03 

11.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 
для дітей 

«Читати – це круто!» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

Виставка-порада 

 

19-31.03 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 
 



«В гостях у бібліотеки - дитячий 

письменник» 

за участі письменника Анатолія Грищука  

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

 
Літературне рандеву 

 

 
19.03 

11.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 
для дітей 

«Бібліотека в рюкзаку» 

за участі видавництва «Дж. Дж. Агенція» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

Книжкова 

мозаїка 

 

20.03 

11.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«У книжечку на згадку зробимо 

закладку» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання               

Заняття гуртка 
Майстер-клас 

21.03 
17.00 Різні категорії 

 
Бібліотека №119 

для дітей 

«Дитячі книги – ювіляри 2019 року» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Розкладка-

привітання 

 

21-31.03 Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

Залиш «мишку» – візьми книжку!» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Сучасні літературні 
родзинки 

 
25-31.03 Різні категорії 

 
Бібліотека №119 

для дітей 

«Ляльковий театр – мистецтво казки» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 

Казкова гра 27.03 

10.30 

Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Залиш первоцвіти лісу!» 

за проектом «Я – за природу!» 
до Міжнародного дня лісів (21.03) 

Акція  

Лібмоб 

28.03 

12.00 
Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
для дітей 

«Time for books» (Час книг про Гагаріна) 

до 85 річчя від дня народження 

 Ю. Гагаріна (09.03) 

Виставка-ай-стопер 06.02-31.03 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Гагарін. Шлях до зірок»  
до 85 річчя від дня народження 
 Ю. Гагаріна (09.03) 

Зустріч з ветеранами 

космонавтики 
 

06.03 

13.30 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
для дітей 

«Український Рембранд» 

до дня народження Т. Шевченка (9.03) 

Ізо - виставка 04-17.03 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Іду з дитинства до Тараса» 

до дня народження Т. Шевченка (9.03) 
Шевченківські 

читання   

07.03 

12.00-13.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
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Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

 

 

 
 

«Подорож «Чаклунським лісом» з Іваном 

Андрусяком» 

 

Книжкова виставка 

Творча зустріч 
 

14-25.03 

21.03 
11.00 

Учні молодшого 

та середнього 
шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
для дітей 

«Стежками Лісовичка» 

за проектом «Я – за природу!» 

до Міжнародного дня лісу (21.03) 

Час екологічних ігор  

19.03 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Книги гарного настрою» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання               

Літературний 

калейдоскоп 22-30.03 

Учні середнього 

та старшого 
шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
для дітей 

«Коли ще звірі говорили» 

до 120 річчя збірки І.Франка 

Торбина казок  25.03 

11.00 
Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Еко - гід по сторінках журналів» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання               
Огляд 

26.03 

12.00 
Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 
для дітей 

«Ляльки розповідають казки» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 
Театралізовані 

читання 
27.03 
11.00 

Діти 
дошкільного 

віку 

Бібліотека ім.  
Ю. Гагаріна 

для дітей 


