Масові заходи ЦБС Деснянського району на березень 2020 р.
Дата
проведення

Категорія
користувачів

Місце проведення
Відповідальний

Зміст роботи

Форма проведення

«Наукова спадщина України. Євген
Оскарович Патон»
до 150-річчя від дня народження
українського вченого (04.03)
«Славетні жінки України»
до Міжнародного жіночого дня (08.03)
«Цвіте дивограєм Тарасове слово»
до 206-річчя від дня народження Т. Г.
Шевченка, українського поета, художника,
мислителя (09.03)
за проєктом «За українську мову!»
«Ми – українці, з родоводу сильних
духом!
до Дня Добровольця (14.03)
«Максим Рильський: мистецтво
рівноваги»
до 125-річчя від дня народження
українського поета, перекладача (19.03)
«Поетичні краєвиди рідного краю»
до Всесвітнього дня поезії (21.03)
«Я вибрала долю собі сама…»
до 90-річчявід дня народження Костенко Л.
В., української поетеси, громадської діячки
(19.03) за проєктом «За українську мову!»
«Веселий казковий калейдоскоп»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання

Виставкаперсоналія
Історичні хвилинки

02-12.03
02.03

Різні категорії

Виставка-свято

05-13.03

Різні категорії

Літературна
експозиція
Літературномистецький вечір

04-18.03

Юнацтво

Виставка-репортаж
Вечір мужності

07-21.03
13.03

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Ювілейна виставка
Літературнобіографічний колаж

16-31.03
17.03
13.30

Різні категорії
Діти старшого
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Поетичний зорепад
Літературна
подорожпрезентація

18 03
13.30
16-27.03
19.03
14.00

Діти старшого
шкільного віку
Діти старшого
шкільного віку

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

Розважальноігровий ранок

24.03
12.00

Діти молодшого
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

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

04.03
15.00

«Фантазія весни»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Відкривай книжковий світ»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Шевченкове слово в віках не старіє»
до дня народження Т. Г. Шевченка,
українського поета, художника (09.03)
«Патріотичний, український космополіт»
до 60 річчя від дня народження Ю. І́.
Андруховича, українського поета, прозаїка,
перекладача (13.03)
«Подарунок матусі»
до Міжнародного дня прав жінок і миру за
проєктом «Бібліотека – територія
неформальної освіти»
«Немає більшої сили, ніж стійкість духу
добровольця»
до Дня українського добровольця (14.03)
за проєктом «Україна – історія, сьогодення,
майбутнє!»
«У нього кожне слово - це перлина, це
праця, це натхнення, це людина»
до 125 річчя від дня народження М. Т.
Рильського, українського поета, перекладача
(19.03) за проєктом «За українську мову!»
«Здорова молодь – здорова нація»
(репродуктивне здоров’я молоді):
«Умій сказати «Ні»
«Співак із країни кохання і квітів»
до 95 річчя від дня народження Д. М.
Гнатюка, українського співака (28.03)

Майстер клас
Віршограй

26.03
14.00
27.03
11.00

Діти молодшого
шкільного віку
Діти молодшого
віку

Вітрина літературна

01-21.03

Різні
категорії

Ювілей
письменника

01-21.03

Різні
категорії

Майстер клас

Патріотична
хвилинка

Виставка одного
автора

05.03
13.30

12.03
13.30

12-31.03

Діти молодшого
шкільного віку

Різні
категорії

Різні
категорії

Тренінг

19.03
13.30

Юнацтво

Музична година

22.03
12.00

Клуб
«Золотий вік»

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

Бібліотека ім.
В. Кучера

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

«Жіноча солідарність сьогодення»
до Міжнародного жіночого дня співпраці
або International Women's Collaboration Brew
Daу (08.03)
«Щастя України в літературі…»
до Дня щастя (20.03)
«Пригости мене розмовою – українською
мовою»
до Всесвітнього дня поезії (21.03)
«Вічний жайвір»
до 95-річчя від дня народження Д. Гнатюк
(28.03)
«Сумління нашої нації»
до 90 – річчя від дня народження Ліни
Костенко (19.03)
«Єднаймо душі словом Кобзаря!»
до 206-річчя від дня народження Т. Г.
Шевченка (09.03)
«Троянда поетичного саду України»
до 90-річчя від дня народження Ліни
Костенко (19.03)
«Як хочеш від людей шаноби,
Любов і гнів бери у путь…»
до 125-річчя від дня народження Рильського
М. (19.03)
«Я – жінка! Я вільна, як думка одвічна!»
до Міжнародного дня прав жінок і миру
(08.03)
«Ти нам залишив прагнення високі,
Шляхи священні, по яких іти »
до 206 - річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка, українського поета (09.03)

Імідж – коктейль

03.03
14.20

Молодь

Жива книга

18.03
11.25

Діти старшого
шкільного віку

Поетична кав’ярня

19.03
12.00

Учні старшого
шкільного віку

Музичний салон

25.03
15.00

Відеосалон

26.03
16.00

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

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Члени клубу

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека №151

Ювілейна виставка

02-20.03

Різні категорії

Виставка ювіляр

12-27.03

Різні категорії

Бібліотека №151

Поетична година

19.03
14.00

Різні категорії

Бібліотека №151

Різні категорії

Бібліотека №1

Виставка - вітання

01 –15.03

Виставка
Літературна година

02-16.03
05.03
12.00

Бібліотека №1
Різні категорії

«Світ-загадка лежить під ногами у нас!»
до Всесвітнього дня Землі (20.03)
«Українська Сапфо»
до 395-річчя від дня народження Марусі
Чурай, української поетеси
до Всесвітнього дня поезії (21.03)
«Славетна українка у султанському
дворі»
до 515-річчя від дня народження Роксолани
до Міжнародного дня театру (27.03)
«Крок у моє майбутнє»
«Листівка для мами»
до Міжнародного жіночого дня (08.03)
«Збери віршика»
до дня народження Т. Шевченка (09.03)
«Жінки в житті Шевченка»
до дня народження Т. Шевченка (09.03)
«Чарівні капіляри»
«Я маю в світі горде право – Сама собою
завжди буть…»
до 90-іччя від дня народження Ліни
Костенко (19.03)
«Максим Рильський, POETA MAXIMUS»
до 125-річчя від дня народження М. Т.
Рильського (19.03)
«Про чотириногих, рогатих і безрогих»
«Улюблені книги – улюблені герої»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання

Тематична виставка
Майстер клас
Літературно –
мистецьке свято

13 -27.03
17.03

Тематична виставка
Інсценізація твору

19 – 31.03
24.03
13.00

Діти старшого
шкільного віку

Профорієнтаційний
квест
Майстер клас

03.03
14.00
06.03
13.00
09.03
13.00
10.03
14.00
15.03
11.00

Діти старшого
шкільного віку
Діти молодшого
віку
Діти молодшого
віку
Діти середнього
та старшого віку
Діти середнього
та старшого віку

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

16-25.03

Діти середнього
та старшого віку

Бібліотека №115
для дітей

Літературний
календар

16-25.03

Діти середнього
та старшого віку

Бібліотека №115
для дітей

Екологічне лото

20.03
13.00
23-29.03

Діти молодшого
віку СНВЗ «Мрія»
Діти молодшого
віку

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей

Літературна
плутанина
Літературне
рандеву
Науковопопулярний
практикум
Виставка-ювілей

Літературні пазли

Різні категорії

Бібліотека №1
Бібліотека №1

19.03

Діти старшого
шкільного віку
Бібліотека №1

Ігродром

23-29.03

Селфі-акція

23-29.03

Гра-подорож

25.03
12.00
24-29.03

«Весела карусель»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Читання теж імідж»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Літературний калейдоскоп»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Press навігатор: нові та класні»

Журнальна мозаїка

«Дегустація літературних новинок»

Літературний бум

«Нас єднає Тарасове слово»
до 206-ї річниці від дня народження Т.
Шевченка, видатного українського поета
(09.03)
«Творчість, віддана дітворі»
до 90-річчя від дня народження Всеволода
Нестайка, українського дитячого
письменника (30.01)
за проєктом «Книгодрайв»
«Дитині хочеться світлого й веселого»
до 65-річчя від дня народження Лесі
Ворониної, української дитячої письменниці
(21.03), за проєктом «Книгодрайв»
«Читай! Пізнавай! Мрій!»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
В гостях у бібліотеки - Світлана
Касьяненко»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Сучасні автори – сучасним дітям»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Дитячі книги року ВВС»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання

27.03
14.00

Діти молодшого
віку
Різніі категорії
Діти середнього
та старшого віку
Діти середнього
та старшого віку
Діти середнього
та старшого віку
Різні категорії

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

Поетичний віночок

10.03
11.00

Гумор-time

17.03
11.00

Діти молодшого
та середнього
шкільного віку

Книжкова карусель

18-25.03

Діти молодшого
та середнього
шкільного віку

Бібліотека №119
для дітей

Book-попурі

19-31.03

Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей

Гурман-рандеву

19.03
11.00

Різні категорії

Книжкове
асорті

23-31.03

Бібліоревю
23-31.03

Різні категорії
Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей

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

«Terra інклюзія: історії, що допомагають
вірити і жити»
«У світі казки, музики та барв»
до Міжнародного дня лялькаря (21.03) та
Міжнародного дня театру (27.03)
«Годівничка для синички і будинок для
шпака», за програмою творчої майстерні
«Мисли кольорово!»
«У чарівному люстерку Саші Кочубей»
до Всесвітнього дня письменника (03.03)
«Гагарін. Перший у космосі»
до Дня народження Ю.Гагаріна (09.03)
«Mad Head Show»
(«Шалені голови»)
«Орієнтир на позитив - від психолога»
до Міжнародного дня щастя (20.03)
«Питання водяної краплі»
до Всесвітнього дня водних ресурсів (22.03)
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Не шуми: ліс злякається і ти не
довідаєшся жодної, таємниці»
до Міжнародного дня лісу (21.03)
«Майстер ОК!»
до Міжнародного дня щастя (20.03)
до Всеукраїнського тижня дитячого читання
«Світ казковий, загадковий»
до Всеукраїнського тижня дитячого читання

Книготерапія

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей

Театралізовані
читання

23.0305.04
25.03
10.30

Майстер клас

26.03
15.00

Різні категорії

05.03
12.00
09.03
15.00
10.03
13.00
20.03
14.00
23.03
11.00

Діти молодшого
шкільного віку
Діти старшого
шкільного віку
Діти старшого
шкільного віку
Діти середнього
шкільного віку
Діти середнього
шкільного віку

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

24.03
12.00

Діти молодшого
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

Майстер клас

26.03
12.00

Різні категорії

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

Читаємо разом
з ляльками

30.03
12.00

Діти дошкільного
віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

Театралізовані
читання
Файл дос’є
Інтелектуальна
гра
Бібліотерапія

Water розвідка
Лісова галявина

Різні категорії
Дошкільники
Діти молодшого
шкільного віку

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

