
Масові заходи ЦБС Деснянського району на березень 2021 р. 

Зміст роботи 
Форма 

проведення 

Дата 

проведення 

 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Мистецтво без обмежень» Художня 

виставка 

18.02-

07.03 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Хто був для Г. К. Андерсена сніговою 

королевою» 

#Book_time 04.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Для найпрекрасніших» 

до Міжнародного дня прав жінок і миру 

(08.03) 

Виставка - 

вітання 

Майстер клас 

01 - 10.03 

 

05.03 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Видатні жінки української історії…» 

до Міжнародного дня прав жінок і миру(08.03)УІК 

Прем`єра книги 04.03 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Деснянська Каїсса» 

 

Шахматний 

турнір 

06.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Щирий уклін Тобі, Тарасе!» 

до 207-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, 

українського поета (09.03)  

за проєктом: «За українську мову!»  

Онлайн 

платформа 

Zoom 

 

10.03 

 

Діти середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Витерпіти. Витримати. Перемогти» 

огляд творів М. Дочинця УІК 

Літературне 

кафе 

 

10.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«І знову добровольці стали на захист 

Вітчизни…» 

до Дня Добровольця (14.03) 

Вечір  

мужності  

11.03 Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Виставка живопису» Заславський Олександр                Художня 

виставка 

12.03 -

01.04 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Вже Масляна до нас прийшла» 

до свята Масниці (14.03) 

Мобільна 

бібліотека 

13.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

https://www.facebook.com/hashtag/book_time?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLDcbkwtvtWisDyjTcSV0QdYEbfvjLmNF3vUZhVNYCpRiqPKgfOSV_Xbj1sCTEJLlKkrwGt_9nTzLBTth4SoR7asUNiVk-AJ9hC33zpqEc9a9ZAmIAz0NxhrA5QA42m4A4PFh0uHOt4WZuM_JxBP-g&__tn__=*NK-R


Мартинов В. «Фаїна - фантазерка» 

«Блискунчик–теймер» 

/«BBC» Book`sbridgeforchildren/ 

Читацький  

бук - слем 

     14.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Дивовижна мистецька симфонія Михайла 

Врубеля» 

до165-річчя від дня народження живописця (17.03) 

Мистецька 

подорож 

 

10-20.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Атлас професійний»  

/Школа молодого лідера/ 

Квест  15.03 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Лялька–справжній Всесвіт загадковості та 

фантазії» 

до Міжнародного дня лялькаря (21.03) 

#Handmade     

майстерня  

19.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Словограй» від Тетяни Винник» 

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Прямий етер 19.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Книга змінює нас, ми змінюємо час!»  

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Цикл заходів 

 

22-31.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Тирамісу з полуницями» 

"Food_читання" 

Літдвіж 31.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Семен Скляренко – автор історичного 

роману» 

до 120 років від дня народження українського 

письменника (07.03) 

Історичний 

вернісаж 

 

01-15.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Шевченкові твори сяють, мов ясні зорі»  

до Дня народження Т. Г. Шевченка, українського 

поета, художника (09.03) 

Виставка 

одного автора 

 

01-20.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Куди ведуть шляхи спокуси»                                                                

за проектом «Здоров’я - cтиль життя»                                                     

Урок-

застереження 
11.03 

Юнацтво Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Їх називають «совість часу»                                             

до Дня українського добровольця (14.03)  

Патріотичний 

етюд 14.03 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Літературні шедеври Генріха Манна» 

до 150 річчя від дня народження, німецького 

письменника (27.03) 

Виставка-

портрет 
16-31.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

http://www.library.cv.ua/literaturnyj-vechir-s-sklyarenko-avtor-istorychnogo-romanu.html
http://www.library.cv.ua/literaturnyj-vechir-s-sklyarenko-avtor-istorychnogo-romanu.html


«Лунай величне наше слово»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Поетичний 

вернісаж 
21.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Театральний камертон»  

до Міжнародного дня театру (22.03) 
Інформ-ланч 22.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Юрист консультує…» 
Юридичний 

порадник 
26.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Хюге по–українське» 

до Міжнародного дня щастя (20.03) 
Стоп-кадр 17.03 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Мово моя, квітни в душі й на вустах»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Поетична 

кав’ярня 
18.03 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Дивовижні жінки» 

до відзначення Міжнародної ініціативи «Місяць 

жіночої історії» (03-28.03) 

Прямий етер 19.03 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Я маленька леді» Урок етики 22.03 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Думки Кобзаря живуть вічно»   

до 207 - річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 

українського поета (09.03) 

Поетична 

година 
09.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«Секрети вирощування плодоовочевих 

культур»  

до Всесвітнього дня  Землі (20.03) 

Круглий стіл 19.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«За мир та безхмарне дитинство» 

до Дня Національної гвардії України (26.03) 
Бібліобесіда 26.03 

Діти середнього 

віку 
Бібліотека №151 

«Цікавинки для садоводів» Інформ досьє 20.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«Робимо книжечку - малятко»  

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 

Гра-

імпровізація 03.03 

Діти 

дошкільного 

віку 

Бібліотека №1 

«Найкраща в світі жінка – українка! 

Вона, немов калини білий цвіт!» 

до Міжнародного дня прав жінок і миру (08.03) 

Виставка -

вітання 
01-14.03 

Різні категорії 

 

Бібліотека №1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97


«Геній і пророк українського народу»  

до 207 - річчя від дня народження 

Т. Г. Шевченка, українського письменника (09.03)   

Виставка - 

портрет 

Літературна 

година  

02-16.03 

 

09.03 

 

 

Різні категорії 

 

Бібліотека №1 

«До зайчат на допомогу!»  

до Всесвітнього дня Землі (20.03) 

Інтегроване 

заняття - квест   
02-16.03 

18.03 

Різні категорії 

 

Бібліотека №1 

«Люби поезію, ходи до неї в гості, 

Хоч раз на рік – послухай, чи жива?»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

у рамках проєкту «За українську мову!»       

Літературно – 

мистецьке 

свято 

 

    21.03 

Діти 

дошкільного 

віку 

Бібліотека №1 

«Листівка для мами» 

до Міжнародного жіночого дня (08.03) 

Майстер клас 06.03 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Я – юний шевченкознавець» 
«Проілюструй Шевченка в 3D форматі» 

до 207 - річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка, українського письменника (09.03) 

Літературне 

лото 

Пейпер крафт 

09.03 

 

Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Тарас Шевченко. «Заповіт» Відеогодина  10.03 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Ліси - зелене мереживо планети» 

до Всесвітнього дня лісу (21.03)  

Бесіда 

попередження 
19.03 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Дегустація літературних новинок» Літературний 

бум 

22.03-

04.04 

Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей  

«Улюблені книги – улюблені герої» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Літературні 

пазли 

22-27.03 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Читання теж імідж» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Селфі-акція 22-31.03 Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 

«Загадкові таємниці Андрія Кокотюхи»   Сторітелінг 23.03 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Їжачок Вільгельм» за казкою Тетяни Стус  

 

Голосні 

читання 

25.03 

 

Діти молодшого 

віку 

   Бібліотека №115 

для дітей 

«Press навігатор: нові та класні» Журнальна 

мозаїка 

26.03 

 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 



«Теорія поколінь: Хто? Чому? І що робити?» Квест 27.03 Діти старшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Нас єднає Тарасове слово» 

до 207-ї річниці від дня народження Т. Шевченка, 

видатного українського поета (09.03) 

Поетичний 

віночок 

10.03 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Годівничка для синички і будинок для шпака» 

за програмою творчої майстерні «Мисли 

кольорово!» 

 

Майстер клас 

 

11.03 

 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Равликові читання з Лесею Мовчун» 

за проєктом «Книгодрайв» 

 

Онлайн зустріч 14.03 Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Бебі books» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Онлайн 

бібліосходинки 

17.03 Діти 

дошкільного  

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Читай! Пізнавай! Мрій!» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

Book-попурі 

 

22-31.03 Різні категорії 
Бібліотека №119 

для дітей 

«В гостях у бібліотеки - дитячий письменник» 

за участі письменниці Світлани Касьяненко 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

 

Гурман-

рандеву 

 

 

18.03 

 

Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Сучасні автори – сучасним дітям» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Книжкове 

асорті 

 

20-31.03 Різні категорії 
Бібліотека №119 

для дітей 

«Журнал «Крилаті» - патріотичне, пізнавальне, 

пригодницьке видання для дітей» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 

         Відео 

презентація 

 

22.03 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Дитячі книги року ВВС» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Бібліоревю 24.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Terra інклюзія: історії, що допомагають 

вірити і жити» 

Книготерапія 23.03-

05.04 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«У світі казки, музики та барв» 

до Міжнародного дня лялькаря (21.03)  

до Міжнародного дня театру (27.03) 

Театралізовані 

читання 

26.03 

 

Дошкільники 

Діти молодшого  

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 



 

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

«Діти приходять у світ для щастя» 

до 65-річчя від дня народження  

С. Прудник, української письменниці (28.03) 

за проєктом «Книгодрайв» 

Відео 

презентація 

 

 

28.03 

 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Book симпатія: я читаю – ти читаєш» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Онлайн 

відеокаст 

30.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Відкриваємо Шевченко. Між пензлем та 

словом»  

Літературно 

мистецький 

вернісаж 

01-14.03 Діти середнього 

та  старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Подарунки для матусь» Майстер клас 06.03 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Безпечні Крутелики з Татусею Бо» 

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 

Арт зустріч 11.03 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Містерії Костя Лавро» 

до 60 річчя від дня народження українського 

книжкового графіка (11.03) 

 

Бренд автор 

шоу 

 

12.03 

Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Зимонько - прощай!»  

до Масляної (08-14.03) 

Свято open-air 13.03 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Книгиня радить!» Флешбук 02.03 

16.03 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«У нас один обов’язок – бути щасливими» 

до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Бібліотерапія 19.03 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Лісовий» – це чистий ліс!»                 

до Міжнародного дня лісу (21.03) 

Конкурс 

лісових 

репортажів 

25.03 Діти середнього 

та  старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Читач - читачу» Буктуб 26.03 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«З лігва Змієва, з міста Києва» Дежавю 29.03 Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 

«Піратське піратство» з Кузько Кузякіним Креатив 

годинка 

31.03 Діти  середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для дітей 


