
Заходи ЦБС Деснянського району на травень 2021 р. 

Зміст роботи Форма проведення 

Дата 

проведення 

 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Розмалюю писанку, розмалюю….» 

до Дня Великодня (02.05) 

Handmade 

майстерня 

02.05 Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Квітка маку – символ пам’яті у світі» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (09.05)  

Майстер клас 06.05 Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Безсмертя воєнної слави пломеніє у вічних 

вогнях!» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (09.05) 

#КиївПеремога 

Виставка - спомин 

Літературний 

флешмоб 

05-17.05 

07.05 

Різні категорії 

Діти 

старшого віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Наймиліше в світі слово «мама»» 

до Дня матері (10.05) 

Відео - привітання 07.05 Діти середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Центр естетичного виховання «Гармонія» Художня виставка 08-22.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Шарм з найромантичнішою парою в 

літературі» 

«Великий Гетсбі» Френсіса Скотта 

Фіцджеральда 

Літературне кафе 11.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

 «Майстер експресіоністичної новели» 

до 150-річчя від дня народження українського 

письменника (14.05) 

Літературний 

челендж 

 

14.05 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Відкриваймо креативну Європу!» 

до Дня Європи (15.05) 

Глобус 

літературний 

14.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Нестайко В. Дивовижні пригоди в лісовій 

школі 

Сімейні 

 читання 

16.05 Діти 

 молодшого віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Одягну я зранку білу вишиванку…» 

до Всесвітнього дня вишиванки (20.05) 

Виставка-вернісаж 

Квест 

12-21.05 

18.05 

Діти середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 



Мультимедійна фотовиставка «Kyiv review» Художня виставка 27.05-

17.06 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Мова нашого первослова» 

до Дня слов’янської писемності та культури 

(24.05) 

Мовознавчий 

турнір 

21.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Вічний Київ. Згадки про столицю в 

українській літературі» 

до Дня Києва (30.05) 

Онлайн - подія 

Голосні читання 

 

21-31.05 

28.05 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

Мозер Е. «Фантастичні історії на добраніч» 

 

Конкурс 

декламатора 

30.05 Діти 

молодшого віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Цигарка – ворог, зброя проти неї - ваша 

воля» 

до Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням (31.05) 

Онлайн - зустріч 31.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Родина – як зірка єдина»                                       

до Дня матері (09.05) та Міжнародного дня 

родини (15.05) 

Літературна 

вечірка 
16.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«І на землю у травні яблунева впаде 

сивина» 

до Дня пам’яті та примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни (08.05) 

Вечір пам’яті 06.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Згадувати боляче, забути неможливо» 

до Дня  скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу (18.05) 

Онлайн 

Година-реквієм 
18.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Музеї Києва»                 

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 

Віртуальний  
естет-тур 

20.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Кирило і Мефодій - творці слов’янської 

писемності»                      

до Днів Рівноапостольних Кирила та Мефодія 

та слов’янської писемності та культури (24.05) 

Онлайн 

Інформаційна 

хвилинка 

23.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Травневий день, повитий сонцем Київ, як 

щастя, подарований тобі» 

Літературно-

мистецький  вечір 
30.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018


до Дня Києва (30.05) 

«Врятуйте життя: мийте руки» 

до Міжнародного дня миття рук (05.05) 

Інформаційний 

мікс 
03.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Наймилішій, найріднішій в світі»  

до Дня матері (09.05) 
Майстер клас 04.05 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Незламна»  

до Дня пам’яті та примирення (08.05) 

Історичне 

занурення 
06.05 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Хто такий громадський радник» 

 

Інформаційна 

година 
10.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Родина – як зірка єдина»  

до Міжнародного дня сім`ї (15.05)  
Флешмоб 13.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Коли занадто рано, а коли вже пізно» Дорослі розмови 21.05 Молодь 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Ангел Києва»  

до Дня міста Київ (30.05) 
Майстер клас 27.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Я маю право знати…»   

до Міжнародного  дня боротьби за права 

людей з інвалідністю (05.05) 

 

Бібліотерапевтичн

ий урок     

05.05 Різні категорії Бібліотека №151 

«Пам’ять про вас в нашім серці живе»   

до Дня пам’яті і примирення (08-09.05) 

Тематична 

розкладка 
05-20.05 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Духовний скарб людини: сім’я, родина, 

рід» 

до Міжнародного дня сім’ї (15.05)  

Онлайн -

презентація  
13.05  Різні категорії  

Бібліотека №151 

«А над світом українська вишиванка цвіте»  

до Всесвітнього дня вишиванки (20.05) 
Медіогодина 20.05 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Слава Вам, брати – просвітителі»  

до Дня слов’янської писемності й культури  

(24.05) 

Тематичний 

медіоперегляд 

24.05 
Діти середнього 

віку 

Бібліотека №151 

«Подорожуємо парками Києва» 

до Дня Києва (30.05) 
Онлайн -подорож 

28.05 
 Різні категорії  

Бібліотека №151 



«Співець Гуцульщини» 

до 150 - річчя від дня народження В.С. 

Стефаника, українського письменника (14.05) 

Виставка – портрет 

 

 
07-21.05 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Народ мій є! Народ мій завжди буде!»  

до Дня пам’яті жертв політичних репресій 

(18.05)   

Історико – 

патріотична година 

18.05 

 
Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Ця мова для мене, як мати, єдина!»   

до Дня слов’янської писемності і культури 

(24.05)  

Голосні читання   20.05 

 
Діти старшого  

віку 

Бібліотека №1  

для дітей 

«Биківня. Творимо історію разом!» 

до Дня Києва (30.05) 
Відеопрезентація 30.05 Різні категорії 

Бібліотека №1  

для дітей  

«Перша домедична допомога»  

до Всесвітнього дня Червоного Хреста (08.05) 

Тренінг 05.05 

 

Діти середнього 

та старшого віку  

Бібліотека №115  

для дітей 

«Подаруй мамі казку» 

 до Дня матері (09.05) 

Креатив поробки 06.05 

 

Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Мак ПАМ’ЯТІ» 

до Дня пам’яті та примирення, присвячений 

жертвам Другої світової війни (08.05)  

Майстер 

клас 

07.05 

 

Учні середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей  

«Город у горщиках» Екологічне 

спостереження 

12.05 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Моя професія вже існує?» Інформаційний гід 14.05 
Різні категорії 

Бібліотека №115  

для дітей  

«ТОП-7 проблем з екологією в Києві. Як 

вижити у столиці»  

Екологічний 

брейнринг 

19.05 

 

Діти старшого 

віку та юнацтво 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Київські казки» за творами Зірки Мензатюк 

 

Голосні читання  

 

20.05 

 

Діти молодшого 

віку 

   Бібліотека №115 

для дітей 

 «Вишиванка – твій генетичний код» 

до Всесвітнього дня вишива́нки (20.05)  
Флешмоб  20.05 Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Неймовірний Київ»  

за творами Лади Лузіної 

Літ-travel 25.05 

 
Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 



«Сім чудес Києва»  

до Дня Києва (30.05) 

Онлайн – екскурс 

містом 

27.05 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Київський вальс»  

до Дня Києва (30.05) 

Святковий 

 флешмоб 

28.05 

 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Дарунки сонячних промінців» 

до Всесвітнього дня Сонця (03.05) 

Медіа-етюд 03.05 Діти молодшого 

та середнього 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Подяка довічна за подвиги ваші!» 

до Дня пам’яті та примирення (08.05), Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(09.05) 

 

Історичний 

хронограф 

 

 

06-12.05 
Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Квіти для любої матусі» 

за програмою творчої майстерні «Мисли 

кольорово!» 

 

Майстер клас 

 

07.05 

 

Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Мама, тато, я – читачів сім’я» 

до Дня матері (09.05) та Міжнародного дня 

сім’ї (15.05) 

Поличка 

родинного читання 

 

07-16.05 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Віртуальні вітання 14.05 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Пізнаємо Європу з героями книг» 

до Дня Європи в Україні (15.05) 

ЄвроЛітТур 14-21.05 
Різні категорії  

Бібліотека №119 

для дітей 

«Музеї Києва»  

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 

Арт-екскурсія 18.05 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Через книгу – до дитячих сердець» Голосні читання 20.05 Діти дошкільного 

та молодшого 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Квітни, мово, зірницями слова!» 

до Дня слов’янської писемності і культури 

(24.05) 

 

Мозаїка цікавинок 23-28.05 

Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Book симпатія: я читаю – ти читаєш» 

за проєктом «Книгодрайв» 
Онлайн відеокаст 

28.05 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 



 

 

 

  Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів  

з дотриманням карантинних обмежень. 
 

«Київ різнобарвний» 

до Дня Києва (30.05) 
Бібліопленер 

30.05 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Новини для матусь» 

до Дня матері (09.05) 

Книжкова 

шухлядка 

05-20.05 Дорослі  Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Для моєї неньки - подаруночки гарненькі»  

до Дня матері (09.05) 

Art-скриня 

 

07.05 

 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Майстер ОК!» Майстер клас 06.05  

20.05 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Книгиня радить!» Огляд Щосереди  

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Справжня леді» Юля Чернінька - про 

«Лицарів» 

 

Автограф сесія 

13.05 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Українські вишиванки – наче райдуги 

світанки»  

до Дня вишиванки (20.05) 

Виставка-

демонстрація 

Етно подіум 

14-27.05 

 

20.05 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Коктейль київських символів»  

до Дня Києва (30.05)  

 

Відео Акцент 

29.05 

 
Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


