
Заходи ЦБС Деснянського району м. Києва на вересень 2021 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата і час 

проведення 

Категорія 

користувачів 
Місце проведення 

«Сучасна українська письменниця  Леся Пронь - 

дітям»  

до Дня знань (01.09) 

Творча зустріч 02.09 

 

Діти молодшого віку 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Книжечка шукає друзів» 

до Дня читання книг (06.09)  

Голосні читання  06.09 Діти дошкільного 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Книжки обирай-нові знання вбирай» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

Виставка-порада      03-12.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Чарівна квітка України»  

до Дня українського кіно (11.09) 

Літературна 

композиція 

10.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Кіно та книга» 

до Дня українського кіно (11.09) 

Віртуальна виставка 11.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Тіна Кароль. Великі пригоди павутинки» 

/ «BBC» Book`s bridge for children 

Читацький бук-слем 12.09 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Промотей поміж грудей»  
Анатолій Крап, ілюстрації Олег Смаль 

Онлайн-презентація 

книги 

12.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Фирк - супер`єнот» Руменко Т. Презентація книги 15.09 Діти молодшого та 

середнього віку 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Мир на Землі-сміх дитячий і душі політ» 

до Міжнародного дня миру (21.09) 

Патріотична година 21.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Бабин Яр: історія та долі» 

до 80-ої роковин трагедії Бабиного Яру (29.09) 

Виставка-спомин 

  

23-30.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Велет розуму і духу» 
до 150-річчя  від дня народження Грушевського М. С. 

(29.09) 

Літературно-

історичне  досьє 

23-30.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Виженко О. Історія запорозьких козаків для веселих 

дітлахів  

/«BBC» Book`s bridge for children 

Пізнавальний екскурс 26.09 Діти молодшого та 

середнього віку 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Великий скарб бібліотеки» Літературний 

квест 

28.09 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

 

Творча зустріч з А. Костюченко Творчий вечір 28.09 Різні категорії Галерея мистецтв 



«Сучасна бібліотека-територія розвитку» 

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Мобільна бібліотека 30.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Філософ майбутнього»  

до 100 річчя від дня народження С. Лема, польського 

письменника (12.09) 

Фантастична мозаїка 01-20.09 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Агата Крісті – королева детективу» 

 до 130 річчя від дня народження англійської 

письменниці (15.09) 

Виставка - пригоди 09-23.09 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Збережи репродуктивне здоров’я – використовуй 

знання про контрацепцію» 

з спеціалістом по репродуктивній медицині 

Прямий етер 09.09 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Магія кіно»                                    

до Дня українського кіно (10.09) 
Мистецька година 12.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Я і мій світ потреб»  
з медичним психологом Оксаною Степанюк 

Онлайн зустріч 
 

16.09 юнацтво 
Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Подих історії в скарбах залишений»  
до 95 - річчя від дня відкриття Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника (29.09) 

Віртуальна мандрівка 21.09 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Юрист консультує, роз’яснює, радить» Прямий етер 23.09 
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 
26.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Бабин яр пам’ятає»                             

до 80 річчя розстрілу німецько-фашистськими 

окупантами понад 100 тисяч мирних жителів м. Києва у 

Бабиному Яру (29.09) 

Інформ досьє 29.09 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Жінки за мир»  

до Міжнародного дня миру (21.09) 
Прямий етер 17.09 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Емоційний інтелект» Рольова ігра 20.09 
Діти молодшого віку Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Від Баха до сучасності»  Музикальна вечірка 
27.09 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Книжкове з@дзеркалля»  

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 
Бібліо party 30.09 

Різні категорії Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Зростаймо здоровими та бадьорими»  

до Дня фізичної культури та спорту (11.09) 
Тематична розкладка 09.09 

Діти молодшого та 

середнього віку 
Бібліотека №151 



«Хто взяв меч від меча і загине…» 

до Міжнародного дня миру (21.09) 
Інформаційна година 21.09 Різні категорії Бібліотека №151 

«Українська ідея» М. Грушевського» 

до 155-річчя від дня народження українського історика 

(29.09) 

Історико – 

патріотичний урок 
28.09 Діти старшого віку Бібліотека №151 

«Творчий портрет Михайла Драгоманова» 

до 180-річчя від дня народження вченого, історика (30.09) 

Відеопрезентація 
29.09 Різні категорії Бібліотека №151 

«Майстриня слова»  
до 70-річчя від дня народження 

Н. І. Поклад, української поетеси (03.09) 

Голосні читання 

01.09 Діти молодшого віку 

Бібліотека №1 

«Перший Президент України – Михайло 

Грушевський» 

до155-річчя від дня народження українського історика 

(29.09) 

Тематичний 

репортаж 

20.09-03.10 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Бібліотека – світ нових можливостей» 

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09)  

Бібліофреш 30.09 
Різні категорії 

Бібліотека №1 

«День знань у світі книг»  

До Дня Знань (01.09) 

Бібліо екскурс        01.09 Діти молодшого 

віку 

 Бібліотека 

№115 для дітей 

«Культ правопису» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

Інтелектуальна 

гра-конкурс 

      08.09 Діти середнього 

та старшого віку 

 Бібліотека 

№115 для дітей 

«Кіно, народжене Україною» 

Тарас Ткаченко режисер 

до Дня українського кіно (12.09) 

Творче побачення        10.09 Різні категорії  Бібліотека 

№115 для дітей 

«Ти і поліція» 

зустріч з поліцейським 
Рольова гра       13.09 Діти середнього 

та старшого віку 

 Бібліотека 

№115 для дітей 

«Біо індикатори забруднення довкілля»  

 

Екологічний 

барометр 

     16.09 Діти старшого 

віку та юнацтво 

 Бібліотека 

№115 для дітей 

«Цінуємо край - пишаємося Україною»  Краєзнавчий 

майданчик 

       21.09 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека  

№115 для дітей 

«Готується до друку…»  

зустріч з видавництвом «Ранок» 

Літпеленг      23.09 
Різні категорії 

Бібліотека  

№115 для дітей 

 «Почуйте серцем»  

 до Міжнародного дня глухих (27.09) 

Година 

спілкування 

      27.09 Різні категорії Бібліотека 

 №115 для дітей 

«Бібліотека-місце здійснення мрій!»  

 до Всеукраїнського дня бібліотек  (30.09) 

Святкова 

програма 

     30.09 Різні категорії Бібліотека  

№115 для дітей 

«Вже брама літа замикає осінь» Книжкова виставка 01-30.09 Діти молодшого віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 



«В країні цікавих уроків» 

до Дня Знань (01.09) 

Бібліо уїк - енд 

 

01.09 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Відгадай - хто Я?» 

до Всесвітнього дня захисту тварин  (04.09)                 

Майстер клас 06.09 Діти молодшого віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Слово «так»? Чи слово «Ні»? 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

 

Спринт конкурс  

08.09 Діти старшого віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Рідна мова – українська» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

 

Полиця Книгині 

09.09 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Прикраси для …школярок» 

до Всесвітнього дня краси (09.09) 

Майстер клас 14.09 Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Відкриття та винаходи»             
до Міжнародного дня збереження озонового шару (18.09) 

Огляд 16.09 Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Піратське піратство» з Кузько Кузякіним 

до Міжнародного дня наслідування піратам (19.09) 

Креатив годинка 

 

21.09 Діти середнього віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Стріт-арт по-київськи: мурали столиці» Онлайн                             

урбо платформа 

22.09 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«27 причин читати книгу»  

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Бібліо порада 28.09 Діти середнього віку Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Місце зустрічі - Бібліотека!»  

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

 

Бібліо  бенефіс  29.09 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Екологія мови» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09)  

Мовознавчий 

дайджест 

06-14.09 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Віртуальні вітання 14.09 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Осіннє дерево» 

за програмою творчої майстерні «Мисли кольорово!» 

 

Майстер клас 

 

16.09 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Бебі books» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Бібліосходинки 19.09 Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Я + Ти + Книжка!» Голосні читання 21.09 
Діти з інвалідністю 

Бібліотека №119  

для дітей 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA


 

 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Равликові читання з Лесею Мовчун» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Творча зустріч 24.09 Діти дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Лідери читацьких уподобань» 

до Всеукраїнського дня бібліотек 

Book-попурі 24-30.09 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Літописець та поборник України»  

до 155-річчя від дня народження громадського діяча М. 

С. Грушевського (29.09) 

 

Історична візитівка 

 

27.09-04.10 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Дивимось буктрейлер – читаємо книгу!» 

до Всеукраїнського дня бібліотек 

Відеозал 29.09 Діти молодшого та 

середнього віку віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«БібліоWEEKEND» 

до Всеукраїнського дня бібліотек  

Лібмоб 

Селфі з книжкою 

30.09 
Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 


