Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на травень 2019 р.
Зміст роботи

Форма проведення

«Перемога в серцях поколінь…»
до Дня Перемоги у Другій Світовій війні
(09.05)
«Величне і прекрасне слово Мати! Від неї
все на світі! Навіть світ…»
до Дня матері (12.05) та Міжнародного дня
сім’Ї (15.05)
«Перший симфоніст української прози»
до 170 - річчя від дня народження П. Я.
Мирного, українського письменника,
драматурга (13.05)
«Вишиванка - національна святиня»
до Всесвітнього дня вишиванки (16.05)

Виставка - вітання
Героїко-патріотичні
читання
Виставка –
вшанування
Родинне свято

Дата
проведення
02-16.05
06.05
13.30
03-20.05
10.05
15.30

Виставка- персоналія

«Україна - країна європейських
цінностей»
«Європульс. Все про Європу»
до тижня Європи (13-19.05)

«Добрий день, сусіди!»
до дня сусіда (17.05)
«Останній шлях Кобзаря»
до 158 річниці з дня перепоховання праху Т.
Г. Шевченка
«Прометей європейської літератури, або
творчість Оноре де Бальзака»
до 220-річчя від дня народження
французького письменника (20.05)

Категорія
користувачів
Юнацтво

Місце проведення
Відповідальний

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

06-20.05

Юнацтво

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-оберіг
Народознавча
палітра
Виставка-панорама

13-20.05
16.05
13.30
10-21.05

Учні середньої
школи

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Віртуальна подорож

16.05
16.00
17.05
11.00
20-27.05.19
22.05.19

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Ліб-моб
Тематичний перегляд
Літературнобіографічна
вікторина
Виставка-персоналія
Літературний ранок

13-27.05
24.05
11.00

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Моє місто - моя історія жива»
до Дня Києва (26.05)
«Встеляйте квітами дороги бійцям, що
мир несли в наш край»
до Дня пам’яті та примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої світової війни (08.05)
«Там де в пошані рідні батько і мати, там
мир і злагода, на тім світ стоїть!»
до Дня матері та Міжнародного дня родини
(12.05,15.05)
«Україна – серце Європи»
до Міжнародного дня Європи (18.05)
«Про біль, про муки, пам'ятайте, люди»
до дня скорботи і пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу (18.05)
«Злочин без строку давності»
до Дня пам'ятi жертв політичних репресій
(18.05)
«Оноре́ де Бальза́к - французький
романіст і драматург»
до 220 річчя від дня народження класика
французької літератури (20.05)
«Готуємось до екзаменів»
за проектом «Бібліотека як освітній простір»
«Роман Іваничук – майстер історичного
роману»
до 90 річчя від дня народження українського
письменника (27.05)

Літературно –
краєзнавча виставка
Бібліотека Open-Air
Вечір пам’яті

Літературна вечірка

21-31.05
24.05
7.05
13.30

12.05
12.00

Молодь

Юнацтво

Клуб
«Золотий вік»

Історичний
калейдоскоп

07-25.05

Різні
категорії

Година-реквієм

17.05
14.00

Різні
категорії

Година пам’яті

19.05
10.00

Виставка - посвята

13-31.05

Тематичноінформаційна
виставка

13-31.05

Вітрина літературна

14-31.05

Різні
категорії
Різні
категорії

Юнацтво

Різні
категорії

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

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Рідна столиця – це пісня крилата,
пам'ять славетних часів»
до дня Києва (26.05)
«Про мужність, героїзм та перемогу»
до Дня пам’яті та примирення, до Дня
Перемоги у Другій Світовій війні (08-09.05)
«Мені сорочку мати вишивала
до Дня матері (12.05), Міжнародного дня
сім`ї (15.05), до Дня вишиванки (16.05)
«Королева французького романтизму»
до 215-річчя від дня народження Жорж Санд
(01.07)

«Добрі сусіди — справжнє надбання»
до Дня сусіда (17.05)
«Правовий вимір гендерної рівності»

за проектом «Подолаємо гендер разом»
«Краплина історії»
до Дня Києва (26.05)
«За мир у нашому домі»
до Дня пам’яті та примирення, до Дня
Перемоги у Другій Світовій війні (08-09.05)
«Мамо, - добра і єдина»
до Дня матері (12.05) та Міжнародного дня
сім’ї (15.05)
«Геній світового балету»
до перейменування вулиці на ім. Сержа
Лифаря
«Оноре Де Бальзак – основоположник
реалізму»
до 220- річчя від дня народження
французького письменника (20.05)

Літературномистецький вечір
Виставка реквієм

26.05
12.00
03 -14.05

Клуб
«Золотий вік»
Різні категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематичний вечір

14.05
10.30

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Вечір портрет

17.05
16.00

Члени клубу

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематична хвилина

18.05
12.00

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Круглий стіл

18.05
12.30
24.05
12.00

Учні середнього
шкільного віку

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематична розкладка

02-13.05

Різні категорії

Бібліотека №151

Виставкавшанування

06-25.05

Різні категорії

Бібліотека №151

Краєзнавча розкладка

06-31.05

Різні категорії

Бібліотека №151

Бібліотечна галявина

Бібліотека №151

Літературна полиця

13-31.05

Різні категорії

«Вишиванка-духовний символ єдності і
культурного відродження українського
народу»
до Всесвітнього дня вишиванки (16.05)
«Кожен рік у травні, навесні салютують
миру – не війні!»
до Дня пам’яті та примирення, присвячена
жертвам Другої світової війни (08.05)
«Панас Мирний – епічний геній
української прози»
до 170 - річчя від дня народження
українського письменника (13.05)
«Сім’я – це щастя, любов і удача!»
до Міжнародного дня родини (15.05)
«Сосни Биківні свідчать: злочин проти
людства»
до Дня пам’яті жертв політичних репресій
(18.05)
«Азбука» (1574) – історична пам’ятка
писемності» (445 років книзі І. Федорова)
до Дня слов’янської писемності і культури
(24.05)
« Як тебе не любити, Києве мій!»
до Дня Києва (26.05)
«Хай буде планета красива й зелена!»
до Всесвітнього дня навколишнього
середовища (05.06)
«Славетні імена»
«Київ та кияни очима дітей»
під гаслом «Київ сто років тому»

Бібліотека №151

Народознавчий урок

16.05
12.00

Учні середнього
шкільного віку

Виставка вшанування

01 -15.05

Різні категорії

Виставка – роздум

06– 20.05

Бібліотека №1

Бібліотека №1
Різні категорії

Тематична виставка
Майстер – клас
Голосні читання
Тематичний
репортаж

08 – 22.05
12.05
12.00
10 – 24.05

Різні категорії

Бібліотека №1

Різні категорії

Бібліотека №1

Відеопрезентація

23.05
12.00

Учні середнього та
старшого
шкільного віку

Бібліотека №1

19.05 –02.06 Учні середнього та

Бібліотека №1

28.05 –12.06
12.06
12.00

Бібліотека №1

Виставка - свято
Тематична виставка
Майстер - клас

старшого
шкільного віку
Учні середнього та
старшого
шкільного віку

Фотосушка

02-31.05

Учні середнього
та старшого
шкільного віку

Участь у міському
конкурсі малюнку

02-30.05

Різні категорії

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей

«Ніколи знову…»
«Червоний мак як символ»
до Дня пам’яті та примирення, присвячений
жертвам Другої світової війни (08.05)
«Відчуй природу душею»
«Сорочку мати вишила мені…»
до Всесвітнього дня вишива́нки (16.05)
«Абетка дружби»
до Дня сусіда (18.05)
«Київ і ми»
до Дня Києва (26.05)
«А історію столиці знати кожному
годиться»
до Дня Києва (26.05)
«За український рідний край боєць
боровся кожний»
до Дня пам’яті та примирення, присвячений
жертвам Другої світової війни (08.05)
«І мамин погляд крізь усі роки – усе єднає
у любові світлій»
до Дня матері (12.05)
Софія Київська – культурна скарбниця
України
до 1000-річчя від початку правління
Ярослава Мудрого (18.05)
«Кошик весняних квітів»
«Істинний джентльмен Артур Конан
Дойль»
до 160-річчя від дня народження
англійського письменника (22.05)

Куточок пам’яті
Майстер-клас

02-13.05
08.05
16.00

Учні середнього
та старшого
шкільного віку

Екологічна мандрівка

10.05
13.00
16.05
11.00
17.05
12.00
22.05
14.30
26.05
11.00

Учні молодшого
шкільного віку

Флешмоб
Літературно-ігрова
програма
Історичний батл
Краєзнавче лото

Різні категорії
Різні категорії
Різні категорії

Бібліотека №115
для дітей

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

Виставка-подяка

06-14.05

Учні середнього
та старшого
шкільного віку
Різні категорії

Викладка-привітання

08-17.05

Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей

Відео-мандрівка

15.05
11.00

Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей

Заняття гуртка
Майстер-клас

16.05
15.00

Бібліотека №119
для дітей

Викладка-детектив

20-26.05

Учні молодшого
та середнього
шкільного віку
Учні середнього
та старшого
шкільного віку

Бібліотека №119
для дітей

Бібліотека №119
для дітей

«Слово до слова – складається мова»
до Дня слов’янської писемності і культури
(24.05), за проектом «За українську мову!»
«Альтернатива шкідливим звичкам –
книга!»
до Всесвітнього дня без тютюну (31.05)
«Розквітає каштанами Київ»
до Дня Києва (26.05)
«Серпанками легенькими, казками та
легендами повито рідний край»
до Дня Києва (26.05)
«Подарунки для матусі»
до Дня матері (12.05)
«Веселковий вернісаж»
«Природничі та інші музеї Києва»
до Міжнародного дня музеїв (18.05) та до
Дня Києва (26.05)
«Фантастичні смаколики Наталії
Матолінець»
«Світ моїх фантазій»

Авторські читання

21.05
11.00

Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей

Розкладка-порада

23-31.05

Учні середнього
та старшого
шкільного віку

Бібліотека №119
для дітей

Майстер-клас
з оригамі
Краєзнавчі читання

23.05
11.00
25.05
11.00

Різні категорії

Майстер-клас

10.05
16.00

Виставка - хобі

06 – 31.05

Краєзнавча розвідка

16.05
13.00

Учні середнього
шкільного віку

Творча зустріч

21.05
12.00

Інклюзивна
творча студія

27.05
11.00

Учні середнього
та молодшого
шкільного віку
Різні категорії

Учні молодшого
та середнього
шкільного віку
Учні молодшого
та середнього
шкільного віку
Різні категорії

Бібліотека №119
для дітей
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

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

