
 

Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на червень 2021 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Місце зустрічі – острів ВООКляндія» Мобільна  

бібліотека 

Щочетверга Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Play! Read! Rest!» 

«Грай! Читай! Відпочивай!» 

Мультяшне літо 

Настільні ігри 

Handmade майстерня 

01.06-31.08 Діти  

молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«ЧИТОмандри – Україною» Виставка-подорож 01.06-31.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«В гостях у бібліотеки– дитячий письменник» Надія 

Семена 

Онлайн-зустріч 

 

01.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Чарівний світ фей та ельфів» 

 

Relax- читання 06.06 Діти  

молодшого віку 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Відкриваємо світ океанів: як починалося 

життя» 

до Всесвітнього Дня океанів (08.06) 

Подорож - гра 08.06 Діти 

 молодшого віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Батько українського бестселера. Василь 

Шкляр» 

до  до 70-річчя від дня народження українського 

письменника (10.06) 

Ювілейна сторінка 

 

10.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Велич особистості. Іван Миколайчук» 

до 80-річчя від дня народження українського 

кіноактора (15.06) 

Кіно-вернісаж 

онлайн 

15.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Вакцинація — найефективніший спосіб захиститися 

від COVID-19» 

Онлайн - порадник 16.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Прийняти, підтримати та інтегрувати» 

до Всесвітнього Дня біженця (20.06) 

Інтернаціональний 

вечір дружби 

20.06 Біженці 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



«Навіки в пам’яті людській…» 

до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні (22.06) 

Виставка-спомин 14-25.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«У гостях у бібліотеки – дитячий письменник» 

Тетяна Писаренко 

Онлайн - зустріч 

 

23.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Конституція - правовий оберіг держави» 

«Україна різнобарвна» 

до Дня Конституції України (28.06)  

Патріотично-

правова виставка 

Квест-гра 

22-30.06 

 

24.06 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Як відпочивати на користь собі» 
Зустріч з медичним психологом Оксаною 

Степанюк 

Онлайн зустріч 03.06 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Письменник з мужнім і чутливим серцем» 

до 70 річчя від дня народження В. М. Шкляра, 

українського письменника (10.06) 

Історичний 

вернісаж 
01 - 20.06 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Репродуктивне здоров’я жінки» Прямий етер 10.06 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Бунтівний талант Івана Миколайчука»  

до 80 річчя від дня народження 

кіноактора, сценариста і режисера (15.06) 

Онлайн-орієнтир 13.06 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Поклик душі» 

до 115 річчя від дня народження О. І. Теліги, 

української поетеси (21.06) 

Подіум  

поетичний 
20.06 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Конституція України: з глибини віків до 

сьогодення»                                                    

до Дня Конституції України (28.06) 

Виставка-

інсталяція 

 

21-30.06 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Абетка громадянина»  

до Дня Конституції України (28.06) 

Онлайн порадник 

 

Онлайн порадник 24.06 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Розпочни з себе»  

до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища (05.06) 

Хвиля 

інформаційна 
04.06 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Прочитати. Зрозуміти» 

до 70 річчя від дня народження Шкляра В. М. 

(10.06) 

Інформ досьє 08.06 Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 



«Фемінітиви в повсякденному житті» Медіаурок 10.06 Різні категорії 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Конституція – щит нації» 

до  Дня Конституції України (28.06) 

Портал 

інформаційний 
25.06 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Читаємо влітку» Виставка-порада 01.06 -31.08 Різні категорії Бібліотека №151 

«Люби природу не для себе, люби для неї…» 

до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища (05.06) 

Тематична 

розкладка  

Бесіда 

01-10.06 

 

04.06 

Різні категорії Бібліотека №151 

«Батько національного бестселера»  

До 70- річчя від дня народження В. Шкляра, 

сучасного українського письменника (10.06) 

Літературно 

художній огляд 

творчості 

09.06 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Основа і життя і мого, і Вітчизни»  

до Дня Конституції України (28.06) 
Виставка-порада 

22-30.06 

 
Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Повинні мати право. Щасливими зростати!» 

до Міжнародного дня захисту дітей (01.06) 

  Бібліофреш  

онлайн 

01.06 

 

Діти різного 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Блискучий самородок української культури»  

до 80-річчя від дня народження  

І. Миколайчука, кіноактора (15.06) 

Відеопрезентація 14.06 
Діти старшого 

віку 

Бібліотека №1 

«Схилися ж над могилами солдатів, що у боях 

за тебе полягли!»   

до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні (22.06)     

 Виставка - 

вшанування 
14-27.06 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Від самого народження до скону. 

Все інше – відповідно до закону» 

до Дня Конституції України (28.06) 

Патріотична 

виставка 

Зустріч з юристом 

21.06-04.07 

 

24.06 

Різні категорії Бібліотека №1 

 

«Дитинства яскравого мить» 

 до Дня захисту дітей (01.06) 
Бібліотека open air 01.06 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Зелений світ – наш добрий дім»  

до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища (05.06)  

Сходинки до 

природи 

04.06 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Пластиковий» океан: як врятувати моря від 

сміття?»  

до Всесвітнього дня океанів(08.06)  

Віртуальний лікбез 

(онлайн) 

08.06  

 

Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 



«Казковий аквагрим» Фейспейтінг 11.06 

 

Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Город у горщиках» Екологічне 

спостереження 

16.06  

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Сорока-злодюжка»  

за книгою Олександри Моніч. 

Голосні читання 21.06 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Чи знаєш ти Конституцію України?» 

до Дня Конституції України (28.06) 
 Гра пазл 25.06 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Наше фентезі» за книгою Ольги Войтенко  

«У світі світляків» 

Літ-book-тайм 29.06 Діти середнього 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Хай в маленьких очах відбивається світ – від 

ромашок до стартів великих» 

до Міжнародного дня захисту дітей (01.06) 

 

Бібліотека open-air 

 

01.06 
Діти дошкільного 

та молодшого 

віку 

 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Віртуальні вітання 04.06 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Горнися до природи – не матимеш пригоди» 

до Всесвітнього дня навколишнього середовища 

(05.06) 

Інформ 

калейдоскоп 

 

04-10.06 Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Я + ти + книжка» Бібліодесант 09.06 Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Бебі books» 

за проєктом «Книгодрайв» 

 

Бібліосходинки 15.06 
Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Равликові читання з Лесею Мовчун» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Прямий етер 18.06 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Аз і Буки правової науки» 

до Дня Конституції України (28.06) 

Правознавча 

абетка 

25.06 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Book симпатія: я читаю – ти читаєш» 

за проєктом «Книгодрайв» 

 

 

Відеокаст 

 

29.06 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Благаєм, дорослі, зробіть все можливе, Щоб 

квітло у світі дитинство щасливе!» 

до Міжнародного дня захисту дітей (01.06) 

 

Свято 

open-air 

01.06 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 



 
 

 

У зв’язку з карантинними вимогами кількість учасників заходу обмежено,  

а також дата  може бути перенесена. 

«Для мам і тат, і для малят!» 

до  Всесвітнього дня батьків (01.06)                       

Родинний уікенд  

 

02.06 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«СпецНаз охорони» 

до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища (05.06) 

Еко гра 
03.06 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Книгиня радить!» Огляд  Щосереди  

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Майстер ОК!» Майстер класи 03,17.06 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Подорож до Країни Права»                                      

до Дня Конституції України (28.06) 

Правова гра 16.06 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Азбука виживання Гра – змагання 17.06 

 
Діти молодшого  

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


