
 

Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на липень 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 

01-31.07 Діти  

молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«ЧИТОмандри – Україною» Виставка-подорож 01-31.07 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Твої безпечні літні канікули» Диско-лекція 01.07 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Відкриття виставки  Ярослава Милосердного   Персональна виставка 02-26.07 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Читаємо твори Валентина Чемериса» 

до 85-річчя від дня народження українського 

письменника (08.07) 

Віртуальна виставка 08.07 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Як підтримати психічне здоров`я дитини» Онлайн-порадник 09.07 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Нехай все буде в шоколаді!» 

до Всесвітнього дня шоколаду (11.07) 

Бібліомікс 09.07 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Поетеса вогнених меж»  

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

поетеси (21.07) 

Книжкова виставка 13-25.07 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Життя – безцінний злиток, зроблений з любові…»  

до 85-річчя від дня народження Іллєнка Ю. 

І.,українського кінорежисера (18.07) 

Мистецька виставка 12-23.07 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Світоч Київської Русі» 

до Дня Хрещення Русі та до Дня рівноапостольного князя 

Володимира (28.07) 

Краєзнавча виставка 

 

21.07-04.08 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Жіночі хвороби» 

зустріч з спеціалістом по репродуктивній 

медицині 

Прямий етер 01.07 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 



«Купальська ніч-чарівниця» 

До Свята Івана Купала (07.07) 
Парад книг 01-15.07 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Сім’я найцінніший природний вітамін» 
з медичним психологом Оксаною Степанюк 

Прямий етер 
08.07 Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Зоряний час УКРАЇНИ – РУСІ» 

(княгиня Ольга, князь Володимир та Ярослав Мудрий) 

Виставка історичного 

портрету 
13-31.07 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Слово, вивірене життям…» 

до 110 річчя від дня народження В. С. Кучера 

українського письменника (20.07) 

Літературний екскурс, 

презентація 

 

18.07 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Порив до рідної мови» 

до 115 років від дня народження О. І. Теліги 
Літературний вечір 19.07 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Людина – не товар!»   

до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (30.07) 
Вулична акція 23.07  Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

« Постать в історії»  

до Дня рівноапостольного князя Володимира Великого 

(28.07) 

Бібліотека оpen-air  26.07 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Читаємо влітку» Виставка-порада 01-31.07 Різні категорії Бібліотека №151 

«Родинні традиції серед наших  користувачів»  
до Дня родини  (08.07)  

Бібліовечірка 07.07 Різні категорії Бібліотека №151 

«Геній пера» 

до 85 річчя від дня народження В. Л. Чемериса, 

українського письменника (08.07) 

Персональна 

виставка 01-15.07 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Сім’я і дім-як світло і хліб!»  

до Дня родини (08.07)  

Родинне свято 08.07 

 
Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Для вас, малюки, цікаві книжки» Казкотерапія 
30.07 

Діти різного віку Бібліотека №1 

«Читання без нервування» Практикум для 

щасливої родини 

06.07 Для батьків дітей від 0 

до 6 років 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Уроки шоколатьє» 

до Всесвітнього дня шоколаду (11.07) 

Кейс-урок 09.07 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Розмова про «несолодку» дитячу літературу»  зустріч 

з письменником Сергієм Гридіним 

Імідж-зустріч 15.07 
Діти старшого віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Город у горщиках» Екологічне 

спостереження 

20.07 Діти молодшого віку Бібліотека №115 

для дітей 



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

а також дата може бути перенесена. 

«Веселі руханки» Флешмоб 28.07 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Таємниці Галактики» 

до Всесвітнього дня НЛО (02.07) 

Fiction Book-

калейдоскоп 

01-07.07 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Віночок-оберіг» 

до Свята Івана Купала 

Відеомайстер клас 07.07 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Віртуальні вітання 16.07 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Бебі books» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Бібліосходинки 22.07 
Діти дошкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«У книгах для дітей має бути надія» 
до 70-річчя від дня народження  

К. Штанко, української художниці та письменниці (28.07) 

Відеорубрика 

«Вітаємо ювіляра» 

28.07 
Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Родинні подарунки» 

до українського Дня родини (08.07) 

Майстер клас 01.07 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Купало, Купало, чи ти з неба впало? Чи з землі 

взялося, що таке вдалося?» 

до свята Івана-Купала (06-07.07) 

 Літня  

альтанка 

 

07.07 Діти молодшого віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Іван Сила - богатир Карпат»                                                                             

до 50 річчя від дня народження О. Гавроша Поради читача 

13.07 Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Чупакабри» Сергія Гридіна»                                                              

до 50-річчя від дня народження прозаїка Полиця Книгині  

15.07 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Досить з мене монітору!» 

Онлайн - розмова 

20.07 Діти середнього віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Коротка історія технологій або,  
як зрозуміти свій гаджет» Калейдоскоп 

21.07 Діти середнього віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Твоя дорожня грамота»                                                                   

Шпаргалка  пішохода 

26.07 Діти молодшого віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Увага! Тигри!»  

до Міжнародного дня тигра (29.07)  

 

Еко мозаїка  29.07 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


