
 

Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на липень 2019 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Веселись, грай і книжки читай!» 

(групові та індивідуальні заняття) 

Голосні читання 

Настільні ігри 

Заняття з ліплення 

Майстер-класи 

2.07, 5.07 

9.07, 12.07 

16.07, 19.07 

23.07 

11.00-13.00 

Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Палітра ювілярів-письменників» 

до 215-річчя від дня народження Жорж Санд  

французької письменниці (01.07); 

до 125-річчя від дня народження І. Е. Бабеля, 

єврейського письменника (13.07); 

до120-річчя від дня народження Е. Хемінгуея, 

американського письменника (21.07) 

Персональна виставка 01-25.07 Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Ідеологічна платформа та діяльність Української 

Головної Визвольної Ради» 

до 75-ї річниці створення Української Головної 

Визвольної Ради (липень 2019 року) 

Тематичний перегляд 

літератури 

01-31.07 Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Архітектура Троєщини. Феномен спального 

району» 

Краєзнавча виставка 10-28.07 Різні категорії Галерея мистецтв 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Хрещення Київської Русі та його історичне 

значення у розвитку християнства» 

до Дня хрещення Русі та до Дня рівноапостольного 

князя Володимира  (28.07) 

Історико - краєзнавча 

виставка 

19.07-02.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Олена Пчілка: штрихи до портрета» 

до 170-річчя від дня народження української 

письменниці (29.07) 

Персональна виставка 22.07-04.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Життєвий та творчий шлях Павла  Мовчана» 

до 80-річчя від дня народження  українського поета, 

кінодраматурга, перекладача (15.07) 

 

Виставка-портрет 01-25.07 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Життєвий кодекс Хемінгуея»                                                       

до 120-річчя від дня народження  американського 

письменника (21.07) 

Тематична розкладка 08-31.07 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Василь Кучер: перлини творчості письменника» 

до 108-річчя від дня народження День В. С. Кучера 

українського письменника (20.07) 

Літературний бенефіс 

21.07 

14.00 Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Духовна спадщина українського народу» 

до Дня хрещення Русі та до Дня рівноапостольного 

князя Володимира (28.07) 

Краєзнавча виставка 

15-31.07 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Живе слово поміж нами»  

до 120–річчя від дня народження Ю. Стефаника, 

українського письменника (24.07) 

Виставка – портрет 16 – 27.07 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Біле рабство» – це злочин проти людей»  

до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 

(30.07) 

Тематична підбірка 25.07 – 3.08 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Літо. Сонце. Книга…» 

 

Виставка-порада 

 

02-30.07 

 
Різні категорії  Бібліотека №151 

«Загадковий портрет Жорж Санд» 

до 215-річчя від дня народження французької 

письменниці (01.07) 
Виставка - ім’я 01-16.07 Різні категорії Бібліотека №151 

«Родина починається з любові»  

до Дня родини (08.07)  
Вечір родинного 

відпочинку 

09.07 

16.00 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Князь Володимир на землю ступив і Київську Русь 

молитвою освятив» 

до Дня хрещення Русі та до Дня рівноапостольного 

князя Володимира (28.07) 

Виставка - свято 18.07  – 04.08 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Козак із Чернігівщини» 

 до  200-річчя від Дня народження П. О. Куліша, 

українського письменника, перекладача (07.08) 

Виставка - портрет 29.07 – 14.08 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Читаємо за шкільною програмою» Поличка-помічниця 01-31.07 Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Граємо і відпочиваємо» Настільні ігри 02-30.07 

 

Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Казколенд запрошує…» Мульткоктейль 03.07, 17.07, 

31.07 

12.00 

Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Магія Купальської ночі» 

до Свята Івана Купала (07.07) 

Народознавча виставка 01-10.07 

 

 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Навколокнижковий калейдоскоп» Інформаційна мозаїка 09.07 

23.07 

 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Прогулянка з динозаврами» Сходинки до природи 12.07 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Секрети української мови» Мовні цікавинки 15.07 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Сонце, літо і я» Акція-малюнок на 

асфальті  

26.07 

11.00 

Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Не бійтесь заглядати у словник» 

за проєктом «За українську мову!» 

Мовний навігатор 01-10.07 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжково-журнальне асорті» 

 

Літня галявина 05.07 

11.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжки, в яких багато світла і дружби» 

до 75-річчя від дня народження Ульфа Старка, 

шведського дитячого письменника (12.07)  

за проєктом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Розкладка-знайомство 08-20.07 Учні молодшого 

шкільного віку 

 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Діти – се наша надія, се молода Україна»  

до 170-річчя від дня народження Олени Пчілки, 

української письменниці (25.07) 

за проєктом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Книжкова вкладка 19-31.07 Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжковий сад для малят» 

 
Бібліотечний десант 

03.07 

11.00 

Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Київ – твір людини в кращі часи натхнення»  

 

Книжкова виставка 

Бесіда  

08-30.07 

06.07 

15.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Vivat, бібліотеко!» Екскурсії 
20.07 

Різні категорії 
Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Прес – калейдоскоп»  
Огляд періодичних 

видань 

24.07 

14.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 


