
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на серпень 2019 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

«Пантелеймон Куліш і українське національне 

відродження» 

до 200-річчя від дня народження українського 

письменника, творця української абетки (7.08) 

Літературно-біографічна 

виставка 

Літературна хвилинка 

01-15.08 

 

07.08 

16.00 

Юнацтво 

 ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

 Український художник Фурлет А. 

 

Персональна виставка 01-18.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Хай буде вільна Україна на всі часи, на всі віки!» 
до Дня Незалежності України (24.08) 

«Синій, як море, як день, золотий - з неба і сонця 

наш прапор ясний» 

до Дня Державного прапора (23.08) 

Історично-патріотична 

виставка 

 

PR- акція  
«Open library» 

 

16-30.08 

 

 

23.08 

14.00 

 

Різні категорії 

 

 

 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Письменник гідності і правди» 

до 95-річчя від дня народження Загребельного П. А., 

українського письменника (25.08) 

Ювілейна виставка 

 

15-30.08 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Український художник Химочка С. І. 
 до Дня Незалежності України (24.08) 

Персональна виставка 

 

22.08-12.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Велич людини в її здатності вчитися…» 

до Дня знань (01.09) 

Тематична виставка 

 

26.08-5.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Цариця української сцени» 

до 165 річчя від дня народження Марії Костянтинівни 

Заньковецької (04.08) 

Арт-година 04.08 
Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Із забуття – в безсмерття» 

до 200-річчя від дня народження П. О. Куліша  

українського письменника, поета, драматурга, 

мовознавця (07.08) 

Тематична розкладка 01-20.08 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«У синім кольорі була ознака миру, а в жовтому 

народ плекав велику віру»   

до Дня Державного прапора України (24.08) 

Інформаційна хвилинка 22.08 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Незалежна Україна: шлях до мети» 

до Дня Незалежності України (24.08) 
Виставка-інсталяція 14-31.08 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Сила поетичного слова» 

до 270-річчя від дня народження Й. В. Гете німецького 

поета та мислителя (28.08) 

Тематична полиця 

15-31.08 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«До братів на Вкраїну» 

до 200 – річчя від дня народження  П. Куліша, 

українського письменника (07.08) 

Тематична полиця 01-20.08 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Всім серцем любіть Україну!»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка заклик 

Патріотична година 

 

16-30.08 

23.08 

11.00 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Вплив мудрості казок І.  Я. Франка на сучасних 

дітей»  
до 120-річчя збірки «Коли ще звірі говорили»  

Мультимедіогодина 
01.08 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

«Пантелеймон Куліш – автор першої фонетичної 

абетки для української мови»  

до 200-річчя від дня народження українського 

письменника (07.08)  

за проектом  «За українську мову!» 

Літературний урок 
08.08 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

«У боротьбі за незалежність» 

до Дня Незалежності України (24.08) 
Історичний перегляд 16-31.08 Різні категорії Бібліотека №151 

«Конфуцій – учитель китайської  цивілізації»  

до Міжнародного дня корінних народів Світу (09.08) 

Відеопрезентація 08.08 

13.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Щоб меди медились, щоб рої роїлись!»  

 до Дня пасічника (19.08) 

Майстер – клас  18.08 

12.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Хай квітне щаслива моя Україна!» 

до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка - свято 15 -31.08 Різні категорії Бібліотека №1 

«Бог з Олімпу» 

до 270 - річчя від дня народження Й. В. Гете, німецького 

поета -  мислителя (28.08) 

Тематична виставка 21.08 -04.09 Різні категорії Бібліотека №1 

«Визначний український письменник, просвітитель і 

гуманіст» 

до 200-річчя від дня народження П. Куліша, 

українського письменника (07.08) 

Ювілейний календар 01.08-14.08 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Для допитливих і вигадливих» Кмітливі посиденьки  

на галявині 

06.08, 20.08 

11.00 

Різні категорії Бібліотека №115  

для дітей 



 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

«Казка+пригода = читаю з насолодою» Бібліотечний вікенд 18.08 

 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Миті історії української незалежності»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Інформаційний коктейль 23.08 

12.00 

Різні категорії  Бібліотека №115 

для дітей 

«Україно моя сонцелика, в день народження шану 

приймай!» 

до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка-вітання 19-31.08 

 Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжково-журнальне асорті» 

 

Літня галявина 28.08 

11.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Вивчаймо мову з юних літ, 

Щоб українцями йти в світ» 

 до Дня знань (01.09) 

за проектом «За українську мову!» 

Виставка-заклик 

 

26.08-08.09 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Веселковий вернісаж» Виставка - хобі 01-30.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Книжковий сад для малят» 

 
Бібліотечний десант 

07.08 

11.00 

Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Чи ти в лузі не калина, Україно?»  
до Дня Незалежності України (24.08) 

Виставка - вернісаж 19-31.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Україна - єдина країна»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

PR- акція  
«Open library» 

23.08 

12.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 


