
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району на березень 2023 р. 

Зміст роботи 
Форма  

проведення 

Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

 

«Нетлінна спадщина митця Борислава 

Брондукова»  

до 85-річчя від дня народження українського 

актора (01.03) 

Година-спомин 

 

01.03 Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Читаємо разом із Наталією Семена» 

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 

Творча зустріч 02.03 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Кобзареве слово» 

до 209-річчя від дня народження Т. Шевченка, 

українського поета (09.03)  

Виставка 

вшанування 

Літературна 

година 

03-20.03 

 

08.03 

 

Різні категорії 

Діти молодшого 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Завжди сучасний - Тарас Шевченко» 

до 209-річчя від дня народження Т. Шевченка, 

українського поета (09.03) 

Літературно-

мистецький 

вечір 

09.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Археологічні дослідження Києво-Печерської 

лаври» 

Краєзнавча 

розвідка 

12.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Солдату - з любов’ю»  Майстер клас 12.03 Діти молодшого 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Добровольці – воїни світла» 

до Дня Добровольця (14.03) 

Година мужності 13.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Українські письменники Розстріляного 

Відродження» 

Онлайн-лекція 15.02 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Історія мандрів і життя великого дослідника 

Африки Девіда Лівінгстона»  

до 210-річчя від дня народження дослідника 

(18.03) 

Онлайн-лекція                   18.03 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

 

«Сучасна патріотична поезія»  

до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

Поетичні голоси 21.03 Діти молодшого 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



«Запрошує  #Читай місто!» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

(27.03-02.04) 

Цикл заходів 

 

28.03-04.04 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Синдром відкладеного життя»                                          
Диспут 01.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«На струнах Кобзаревої душі»                                           

до дня народження Т. Г. Шевченко (09.03)  

Поетичний 

колаж 
09.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Війна в моїй країні»       

до Дня Добровольця (14.03)  

Патріотична 

хвилинка 
14.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Ліна Костенко – честь і совість України» 

до Всесвітнього дня поезії (21.03)  
Вечір поезії 19.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Корифеї української сцени» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 

Театральний 

колаж 
20-31.03 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Жінка та армія»  

до Міжнародного дня ООН (01.03)  

Онлайн-

гендерна 

лабораторія 

01.03 Молодь  

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Солодка Даруся Марії Матіос»   

до Всесвітнього дня письменника (03.03) 

Літературний 

вечір 
02.03 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Свою Україну любіть…» 

до 209-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка (09.03) 

 Голосні читання  06.03 
Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

 «Як перейти на українську…» 
Комунікативний 

практикум 
11.03  Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Захисники планети»  

до Всесвітнього для лісу (21.03) 
Еко-акція  20.03 Молодь  

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

Вистава «Ляльковий дім Генріка Ібсена» 

до 195-річчя від дня народження Генріка Ібсена 

(27.03) 

Імпровізований 

театр 
25.03 Різні категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Думки Кобзаря живуть вічно»  

до 209 річчя від дня народження Т. Г. 

Шевченка, українського поета (09.03) 

Персональна 

виставка 
06-15.03 Різні категорії Бібліотека №151 

«Я щаслива людина»  Поетична година 20.03 Діти середнього Бібліотека №151 



до Міжнародного дня щастя (20.03) віку 

«Легенда кіно» 

до 85-річчя від дня народження  

Б. Брондукова, народного артиста України 

(01.03)   

Творча зустріч  01.03 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Подаруй мені щастя!» 

до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Естет-шоу 20.03 ВПО Бібліотека №1 

«Життя – театр!» 

до 80-річчя від дня народження 

Р. Недашківської, української актриси театра і 

кіно до Міжнародного дня театру (27.03) 

Бібліомікс 

27.03 Різні категорії 

Бібліотека №1 

 

«Крокуючи Самчиківкою»  
зустріч з письменницею і художницею Ольгою 

Машевською  

Мистецькі 

витинанки 

01.03 Діти середнього 

та старшого віку  

Бібліотека №115 

для дітей 

«Олівець-Малювець»   
до 120-річчя з дня народження автора Наталії 

Забіли (05.03)  

Літературно-

творчий мікс 

06.03  Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Провидець і борець до тебе промовляє…» 
 

Віршоване свято 08.03  Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«ПоРЕПані вірші»  
зустріч з сучасним поетом Апокрифом 

Творча зустріч 09.03 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Весінній підсвічник»  Ліплення з 

глини 

13.03  Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека №115 

 для дітей 

«В полоні у Морфея»  

до Всесвітнього дня сну (15.03) 

Дитячі 

витрибеньки 
15.03 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Відбитки лап у наших серцях» 

від автора Марії Артеменко  

Презентація 

книги 17.03 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

http://www.barabooka.com.ua/artemenko-mariya/


«Таємниці нашого здоров’я»  

До Міжнародного тижня здоров’я підлітків 

(19.03) 

Тематичний 

вечір 

20.03 Різні категорії  Бібліотека №115  

для дітей 

«Ми всі діти твої…» 

До Всесвітнього дня Землі (20.03) 

Інтерактивна гра 20.03 Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 

«Незламний Азов»  

зустріч з визволеним з полону воїном Азову 

Дмитром «Орестом» Козацьким (20.03) 

Вечір з героєм 24.03 Різні категорії  Бібліотека №115 

для дітей 

«Антистрес» книга промовляє Бадьорі цитати 25.03 
Різні категорії 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Малюю своє ім’я»  

до Дня цікавих фактів про твоє ім’я (04.03)  

до Дня дудла (07.03) 

 

Ескіз-асоціація 

 

07.03 Різні категорії 
Бібліотека №119 

 для дітей 

«Кожне слово Кобзаря - про Україну» 

до 209 річниці від дня народження  

Т. Шевченка, українського письменника (09.03)  

Поетичний 

stream 

 

09.03 

 

Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Метелик-оригамі» 

до Дня метеликів (14.03) 

 

Майстер клас 

 

12.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Авторські читання» 

за участі письменниці Лесі Мовчун  

 

Гурман-рандеву 

 

24.03 

Діти  

молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Створи своє майбутнє – ЧИТАЙ!» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Book-попурі 25.03-05.04 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Рекомендовано читати під партою» 

до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

Книжкове 

асорті 

25-31.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Чарівні фокуси» 

до Дня фокусника (29.03) 

 

Магічна 

скринька 

29.03 

 

Діти 

молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжка для дітей має бути цікавою і 

дорослим» 

до 50-річчя від дня народження  

М. Павленко, української письменниці (30.03)  

 

Бібліоімпреза 

 

30.03 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Танцюючі квіти» Ірини Гоменюк»  

до 110 річчя від дня народження (07.05) 

Ізо досьє 01.03 

 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Свого не цурайтесь» 

до 209 річниці від дня народження  

Т. Шевченка, українського письменника (09.03)  

Конкурс читців 09.03 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

« Спимо з користю»  

до Всесвітнього дня сну (16.03) 

Онлайн  –терапія 16.03 

 
Різні категорії 

 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Питання водяної краплі» 

до Всесвітнього дня водних ресурсів (22.03) 

Water розвідка 13.03 

 
Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Обереги в нашому домі» Майстер клас 15.03 

 
Діти                       

середнього віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Орієнтир на позитив - від психолога» 

до Міжнародного дня щастя (20.03) 

Бібліотерапія 20.03 

 ВПО 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Поезія – слово!... Поезія – пісня, поезія –

вільна душа»                          

до Всесвітнього дня поезії  (21.03)  

Поетична шафа 21.03 

 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Безпека в руках мужніх»                  

до Дня Національної гвардії України (26.03) 

Година 

спілкування 

26.03 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Письменницькі цікавинки»  Творча зустріч 28.03 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Веселі малюки» 

д 120 річчя від дня народження Наталі Забіли 

(05.03) 

Голосні читання 30.03 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


