
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва 

 на вересень 2019 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 
Палітра ювілярів українських письменників : 

до 250-річчя від дня народження Котляревського І. П., 

(09.09) та до155-річчя від дня народження Коцюбинського 

М. М. (17.09) 

Літературно-

біографічна виставка 

02-24.09 Різні категорії 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Дивосвіт знань» 

до Дня знань (01.09) 

Пізнавальний – 

виховний ранок 

02.09 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Духовні горизонти Павла Загребельного» 

до 95 річчя від дня народження українського письменника 

(25.08) 

Літературно-

мистецький вечір  

12.09 

14.00 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«День українського кіно: режисери, які стали 

легендами…» 

до Дня українського кіно (10.09) та до 125-річчя від дня 

народження Довженка О. П. українського кінорежисера 

(10.09) 

Тематична виставка 

Мистецька  

година 

 

 

03-17.09 

13.09 

11.00 

 

 

Різні категорії 

 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Український художник  

Горловий М. П. 

Персональна виставка 17.09-06.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Хочем жити вольною сім’єю, чути в серці людяності 

щем…» 

до 90-річчя від дня народження  Павличка Д., українського 

поета (28.09)     

Літературно-

біографічна виставка 

Кіногодина 

 

20.09-4.10 

20.09 

11.00 

Різні категорії 

 

 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«А я люблю життя своє люблю, і як дорожчає воно з 

літами…» 

до Дня людей похилого віку (01.10) 

Виставка-роздум 

 

 

24.09-7.10 Користувачі 

старшого віку 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Подорож по книжковому океану…» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Пізнавально-виховна 

година 

Майстер-клас 

24.09 

14.00 

Учні середнього 

шкільного віку 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Скарбниця мудрості» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Квест 25.09 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Бібліотека - світ нових можливостей» 

 до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Бібліо - кросворд 26.09                  

15.30 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 



«Музика, що торкається серця…» 

до Міжнародного дня музики (02.10) 

Виставка – огляд 26.09-10.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Лицар української словесності» 

до 250 річчя від дня народження І. П. Котляревського 

українського письменника, поета, драматурга (09.09) 

Тематична розкладка 02-20.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Я син свого часу…» 

до 125 річчя від дня народження О. П. Довженка 
українського кінорежисера, письменника, художника 
(10.09) 

Виставка-портрет 02-20.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Алла Горська – душа шістдесятництва»                                 

до 90 річчя від дня народження української художниці 

(18.09) 

Мистецький екскурс 
17.09 

12.00 
Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Увага! Булінг!» Тренінг 
20.09 

13.00 
Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Дмитро Павличко – класик української поезії» 

до 90 річчя від дня народження українського поета (28.09) 
Поетичний колаж 

22.09 

14.00 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Колись ми юними були, а зараз осінь наступила…» 

до Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня 

ветерана (01.10) 

Літературно-музичний 

вечір 

29.09 

12.00 
Члени клубу 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Пробач – і ти отримаєш мир»  

до Міжнародного дня миру (21.09) 
Дисколекція 

19.09 

12.00 
Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Перлинки з творчої скриньки»  

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Ярмарок  

творчих ідей 

20-30.09 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Легенда завжди бере верх над історією»  

до 175-річчя від дня народження Сари Бернар  

Мистецький вечір 

 

27.09 

16.00 

Члени клубу 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Відкрий бібліотеку заново» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Піар – акція 28.09 

12.00 

Різні категорії  Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Запрошуємо у країну знань…» 

до Дня знань (01.09) 
Книжкова виставка  28.08-10.09 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Співець зачарованої Десни» 

до 125 річчя від дня народження О. П. Довженка 
українського кінорежисера, письменника (10.09) 

Літературна година 
10.09 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №151 

«Я + Книга = Бібліотека» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Бібліоекскурс 26.09 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №151 

«Добрий день, Країно знань!»  

до Дня знань (01.09) 

Бібліомайданчик 02.09 

12.00 

Різні категорії Бібліотека №1 



«Там, де живе рідна мова – живе й український народ» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

Мовознавча година 05.09 

12.00 

Діти середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Легенди українського кіно»  

до Дня українського кіно (14.09) 

 

Тематична виставка 

Краєзнавча година 

08 - 22.09 

12.09 

12.00 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Як пройти до бібліотеки?»  

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Бібліотечний десант 29.09 

11.00 
Різні категорії 

користувачів 

Бібліотека №1 

«Поїзд осені гуде і Букварики везе, а у школах гомінких 

ждуть школярики на них»  

до Дня знань (01.09) 

Книжковий потяг 01.09-10.09 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Перший класик нової української літератури » 

до 250-річчя від дня народження І. Котляревського 

українського письменника (09.09) 

Ювілейний календар 05.09-20.09 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«По слідах героїв казок » Голосні читання 20.09 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку СНВЗ 

«Мрія» 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Книжковий фуршет» Виставка - огляд 23-30.09 Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Конструкторське бюро» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09)  

Інженерна гра 25.09 

11.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Ти – бібліотекар»  

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Ситуаційна гра 26.09 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку. 

Бібліотека №115  

для дітей 

«Ця добра книга виховує серце»  

до 150-річчя від дня народження Фелікса Зальтена, 

австрійського письменника (06.09) 

за проектом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Виставка однієї книги 

 

 

 

02-11.09 Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Невтомний митець і громадянин»  

до 125-річчя від дня народження О. Довженка, 

українського кінодіяча, письменника (10.09) 

Виставка-персоналія 09-15.09 Учні середнього та 

старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«На місточку фантазії Лесі Мовчун» 

до 50-річчя від дня народження відомої української 

письменниці (26.08) 

за проектом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Літературна подорож 

 

 

11.09 

11.00 

Дошкільники 

Учні молодшого  

шкільного віку 

 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Вітальні листівки до Дня вчителя» 

 

Заняття гуртка 

 

26.09 

15.00 
Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Бібліотека: читаємо, граємо, спілкуємось» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

Бібліотечний вернісаж 23.09-02.10 Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

для дітей 



 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 
  

«Дитячі журнали: сторінки, які формують життя» 
Бібліостолик 25.09-07.10 

Різні категорії 
Бібліотека №119 

для дітей 

«У кадрі – книга!» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

 

Перегляд буктрейлерів 27.09 

11.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Школа - це насамперед  книжка» 

до Дня знань (01.09) 

День знань 

 

02.09 

11.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Засвітив він зорю нової української поезії»  

до 250 річчя  від дня народження  І. Котляревського (09.09) 

Виставка – календар 

Бесіда 

04-15.09 

10.09 

16.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

Блоги корисної інформації: «SebWeo.com»  

до Дня народження GOOGLE (15.09) 
Інтернет - лабораторія 

16.09 

13.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Неймовірні історії Галини Малик» 

 

Книжкова виставка 

Сторісек 

 

 

11-20.09 

25.09 

11.00 

Учні молодшого та 

середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Увага! Ваші помічники у пошуку інформації» 

до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09) 

 

Бібліографічне бієнале 18-30.09 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmpOm0PneAhW8AxAIHXgQBjQQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dilovamova.com%2Findex.php%3Fpage%3D10%26holiday%3D229%26year%3D2019&usg=AOvVaw2jTISFsGqyFx0tGnLHN_zk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmpOm0PneAhW8AxAIHXgQBjQQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dilovamova.com%2Findex.php%3Fpage%3D10%26holiday%3D229%26year%3D2019&usg=AOvVaw2jTISFsGqyFx0tGnLHN_zk

