
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на серпень 2022 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Моє книжкове літо» Виставка-подорож 01-31.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«З Україною в серці» Патріотична 

виставка 

01-31.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Поради юриста» Онлайн 

консультації 

Щовівторка Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Мудрість «сили» у байках Григорія 

Сковороди»  

#time_for_story Щонеділі Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Той, що випередив свій час» 

до 300-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди українського поета, філософа (03.12) 

Виставка-ювіляр 01.08-15.12 

 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Онлайн рубрика #Містами України Корсунь-

Шевченківський 

Прямий етер 03.08 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Жителі країни Мурляндії»  Година фантазії 08.08 Діти 

молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Незалежній Україні – слава нині і повік!»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Історично-

патріотична виставка  

Мобільна бібліотека 

10-26.08 

 

24.08 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Веселись, грай і книги читай» Літературний 

бебіджампінг 

17.08 Діти 

молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Павло Загребельний з тих, які народжуються 

раз на століття…» 

до 97- річчя від дня народження українського 

письменника (25.08) 

Персональна 

виставка 

Інтерактивна гра 

19-31.08 

 

25.08 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Уклін усім, хто край свій боронив!» 

до Дня пам`яті захисників України (29.08) 

Виставка-реквієм 21.08 -02.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



«Незалежна і єдина, Будь на віки, Україно!» 

до Дня Незалежності України (24.08) 
Виставка-інсталяція 10-31.08 

Різні категорії Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Гра в мовчанку. Чому діти мовчать?» 

з психологом Оксаною Степанюк 
Онлайн зустріч 

11.08 Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Улюблені мелодії» 

до 75 річчя від дня народження: Софії Ротару, 

української естрадної співачки (07.08) та Миколи 

Мозгового, українського композитора (01.09) 

Літературно-

музичний вечір 

14.08 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Секрет успіху добутків Пауло Коельо» 

до 75 річчя від народження бразильського 

письменника, поета (24.08) 

Літературна візитка 15-31.08 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Здоров’я. Краса. Успіх»  

з лікарем   
Онлайн зустріч 

18.08 Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Цвітуть неначе квіти в полі, знамена жовто-

голубі» 

до Дня Державного прапора України (23.08) 

з юристом 

Онлайн 

зустріч  

23.08 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«З добротою в серці»  

до Всесвітнього дня безпритульних тварин 

(20.08) 

Акція  18.08 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Україна – була, є, буде» 

до Дня Незалежності України (24.08) 
Історичний екскурс 

      22.08 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Майстер корабля»  

до 120-річчя від дня народження  Ю. Яновського 

(27.08) 

Літературний вечір 24.08 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Стежиною свого покликання»  

до100-річчя від дня народження П. Глазового 

(30.08) 

Голосні читання 26.08 
Діти різного 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Школа Світлофора Моргайка»  

до Міжнародного дня світлофора (05.08) 

Вікторина 
04.08 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Лікарі світу за мир!»  

до Міжнародного дня (06.08) 

Урок миру 
05.08 

Різні категорії Бібліотека №1 

«1000 фактів про кішок»  

до Всесвітнього дня кішок (08.08)  

Презентація книги  08.08 Різні категорії Бібліотека №1 



«Здоров’я в твоїх руках!»  

до Дня фізкультурника (13.08) 

Спортивна арена 
12.08 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Я люблю свою країну, я люблю її людей!»  

до Дня Незалежності України (24.08) 
Конкурс малюнків 23.08 

Діти різного 

віку 

Бібліотека №1 

«Письменниця, що все життя була дитиною» 

до 125-річчя від дня народження англійського 

прозаїка Енід Мері Блайтон  

Літературний  

tik-tok 

11.08 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Усе про бджіл» автора Ж. Гішара 

до дня пасічника (19.08)  

Літературно-

творчий мікс 

19.08 Діти 

молодшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Письменник з морською душею»  

до 160-річчя від дня народження італійського 

прозаїка Еміліо Сальгарі (21.08) 

Літературний 

 tik-tok 

22.08 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Жовто-блакитний колір нашої свободи» 

до Дня Державного Прапора (23.08) 
Онлайн зустріч 23.08    Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Україно, моя Україно! Я для тебе на світі 

живу»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Літературно-

поетичний вернісаж 
24.08    Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Мальви та калина - це моя країна» 

до Дня Незалежності України (24.08) 

Квілінг 24.08 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Сміхотворець»  

до 100-річчя від дня народження українського 

поета, гумориста Павла Глазового (30.08) 

Літературний  

tik-tok 

30.08 Діти 

молодшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Дорожня грамота» 

до Міжнародного дня світлофора (05.08) 
Галявина безпеки 05.08 

Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Розумні казки» 

до Всесвітнього дня книголюбів (09.08) 

 

Ігротека 09.08 

Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Селфі з книжкою» 

до Всесвітнього дня фотографії (19.08) 

Віртуальний 

фотоальбом 
19.08 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Захист слабких – справа сильних» 

до Міжнародного дня безпритульних тварин 

(20.08) 

Урок доброти 19.08 

Діти  

молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №119 

для дітей 



«В Україні наша доля й воля» 

до Дня Державного прапора (23.08) та 

до Дня Незалежності України (24.08) 

Патріотична 

виставка 
22-31.08 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Ми з України!» 

до Дня Незалежності України (24.08) 
Бібліомайданчик 24.08 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Україна, яку ми захищаємо»  

до Дня Незалежності України (24.08) 
Відеодайджест 24.08 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Монотипія-креативна техніка малювання» Майстер клас 05.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

 «Таємниці української міфології» 

 

Огляд 09.08 Діти 

середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«До нас завітав … логопед» 

 

Творча зустріч 11.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Пригодницькі цікавинки з Настею 

Мельниченко»  

 

Творча зустріч 16.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

 «Веселі перегони»  

 

Нон-стоп 

вікторина 

17.08 Діти 

молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Право на навчання»  

 

Творча зустріч з 

юристом 

18.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Муркотунчик біля дому»  

до Всесвітнього дня безпритульних тварин(20.08) 

Акція 19.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Усе моє, все зветься – Україна»  

до Дня Незалежності України (24.08) 

Віртуальний  

вернісаж 

23.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Дякую за Незалежність, воїне!»  

до Дня Незалежності України  

Свято 24.08 Діти 

молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 



 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«До нас завітав …логопед» 

 

Творча зустріч 25.08 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Навчаємось з посмішкою»  
з соціальним педагогом 

Прямий етер 30.08 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Завтра до школи!»  

 

Інтелектуальні 

змагання 

31.07 Діти 

молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Прочитане літо» 

 

Голосні читання Щонеділі Діти 

молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 


