Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на червень 2019 р.
Зміст роботи
«Веселімось, читаймо, літечко вітаймо!»
«Земля у всіх одна. Турбуємось разом!»
до Всесвітнього Дня охорони довкілля (05.06)
«Палітра ювілярів-письменників»
до 220-річчя від дня народження російського поета
Пушкіна О. С. (06.06)
до 130-річчя від дня народження російської поетеси
Ахматової Г. (23.06)
«Всесвітній День біженця. Підтримай полум’я
надії!»
до Всесвітнього Дня біженця (20.06)
«Над пам’яттю роки не владні…»
до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні (22.06)
«На захисті прав та свобод людини»
до дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Всі ми родом з дитинства»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
«Олександр Пушкін і Україна»
до 220 річчя від дня народження, російського поета
(06.06)
«Черемшина і галицька проза»
до 140 річчя від дня народження, українського
письменника-класика (13.06)

Дата і час
проведення

Категорія
користувачів

Програма літніх читань
(за окремою
програмою)
Екологічний ранок

03-27.06

Учні молодшого
шкільного віку

05.06
11.00

Учні молодшого
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-ювіляр

04-30.06

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Тематична виставка
Мистецький ранок

13-27.06
20.06
11.00
14-25.06

Біженці

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Форма проведення

Виставка-спомин

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Патріотично-правова
виставка
Бібліотека Open-Air
Літературний колаж

21.06-3.07

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

27.06
30.05-15.06

Діти різного віку

Виставка-портрет

03-20.06

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

Різні категорії
Тематична розкладка

06-20.06
Різні категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Де ти, моя стежино?»
(на допомогу абітурієнту) за проектом «Бібліотека як
освітній простір»
«Будь собою, читай українське»
за проектом «За українську мову!»
«Анна Ахматова – в українському інтер`єрі»
до 130 річчя від дня народження, класика російської
культури, поетеси (23.06)
«Конституція – наш спільний крок до
майбутнього»
до дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Мова. Нація. Держава»
до Міжнародного дня журналіста (06.06)
«Одержимий творчістю»
до 120 – річчя від дня народження Я. Кавабати,
японського письменника (11.06)
«Право, обов’язок, свобода та відповідальність»
до Дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Літо. Сонце. Книга»
«Право дитини в нашому суспільстві»
до Міжнародного Дня захисту дітей (01.06)
за проектом «Я маю право!»
«Конституція України - закон, що є правом та
обов’язком для кожного»
до Дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Утричі літу вдячними ми будем»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
«Веселкова наша мова»
до Дня журналіста (06.06)
«Стала пам'ять людська обеліском»
до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні (22.06)

01.06-31.07
Тематичноінформаційна виставка
Літературний гурман
Поетичний
калейдоскоп

Юнацтво

15.06-31.08

Різні категорії

23.06
12.00

Різні категорії

14-30.06
Виставка-інсталяція

Різні категорії

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

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

06 – 18.06

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

17.06 – 3.07
27.06

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка-порада

03-30.06

Різні категорії

Бібліотека №151

Тематична виставка
Хвилина спілкування

03-12.06
04.06

Діти різного віку

Бібліотека №151

Виставка - порада

18.06-10.07

Різні категорії

Бібліотека №151

Діти різного віку

Бібліотека №1

Бібліомайданчик
Мовне питання

02.06
12.00
02.06
12.00

Діти різного віку

Бібліотека №1

Виставка - вшанування

15 - 29.06

Різні категорії

Бібліотека №1

Творча зустріч

Виставка одного автора
Правова виставка
Урок правознавства

04.06
13.30

«Свобода слова і права людини – наш закон»
до Дня Конституції України (28.06)
«Щоб сонцю і квітам всміхалися діти»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
«Граємо і відпочиваємо»
«Читаємо за шкільною програмою»
«Одне літо – тисячі книг»

«Твої права та обов’язки, дитино!»
до Дня захисту дітей (01.06)
«Творчі канікули»:
«Закладка книжкова – помічниця чудова»
«Прикраса своїми руками»
«Аквагрим», «Паперова витинанка»
«Основа життя і мого, і Вітчизни»
до Дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Нехай же стане днем Дитини
У всьому світі кожен день!»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
за проектом «Я маю право!»
«Фантазії дитячих сердець»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)
за проектом «Я маю право!»
«Мудріші від казки природи підказки»
до Всесвітнього дня навколишнього середовища
(05.06)
«Дивоколо пушкінських казок»
до 220-річчя від дня народження О. С. Пушкіна,
російського поета (06.06)
за проектом «Маленькі кроки у світ великої
літератури»

Виставка - свято
Зустріч з юристом
Розважальна програма

21.06 -04.07
25.06
12.00
01.06

Настільні ігри

02-30.06

Поличка-помічниця

02-30.06

Літературні сходинки

02-30.06

Правовий тренінг

04.06
11.00

Майстер-класи

Книжкова виставка

06.06,
13.06,17.06,
20.06
11.00
20-30.06

Виставка-заклик

01-09.06

Різні категорії

Бібліотека №1

Різні категорії

Бібліотека №115
для дітей

Учні молодшого та
середнього
шкільного віку
Учні молодшого
шкільного віку
Учні середнього та
старшого
шкільного віку
Учні середнього та
старшого
шкільного віку
Учні молодшого та
середнього
шкільного віку
(шкільні табори)
Учні середнього та
старшого
шкільного віку
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
Бібліотека №119
для дітей

Конкурс дитячих
малюнків на асфальті

04.06
11.00

Учні молодшого
шкільного віку

Інформ-калейдоскоп

05-10.06

Учні молодшого та
середнього
шкільного віку

Казкова карусель

06.06
11.00

Дошкільники
Учні молодшого
шкільного віку

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

«Мовний Всезнайко»
за проектом «За українську мову!»
«Для здорової дитини підкоряться всі вершини»
«Зелене свято у травах іде!»
до Дня Святої Трійці (16.06)
«Мудрість китайських народних казок»
«Великий дім - Держава, лад у ньому - Закон»
«Знай права – виконуй обов’язки»
до Дня Конституції України (28.06)
за проектом «Я маю право!»
«Дивоколо веселих та кмітливих»
до Міжнародного дня захисту дітей (01.06)

Мультзал
Година здоров’я

11.06
11.00
13.06
11.00

Народознавча
добірка

14-21.06

Голосні читання

18.06
11.00

Правопросвітницькавис
тавка
Гра-тренінг

20-30.06

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

Свято

20.06
11.00
03.06
11.00

«Прочитай влітку»

Виставка - пропозиція

04 -31.06

«У світі казки чарівної»

Театралізовані читання

04.06
11.00

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

Час екологічних ігор

05.06
12.00

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотечний десант

10.06
11.00

Зустріч з юристом

11.06
11.00

Діти дошкільного
віку
Учні молодшого та
середнього
шкільного віку

Презентація

18.06
11.00

«Екологічний бумеранг»
до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища (05.06)
«Книжковий сад для малят»
«Великі права маленької людини»
до Дня Конституції України (28.06)
«Сучасні скульптури та інсталяції Києва»

Різні категорії

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
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
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна для дітей

