
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району м. Києва на вересень 2022 р. 

Зміст роботи 
Форма  

проведення 

Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

«Сучасна українська письменниця  Леся Пронь - дітям»  

до Дня знань (01.09) 

Творче  

побачення 

01.09 

 

Діти молодшого 

віку 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Мудрість «сили» у байках Григорія Сковороди» #time_for_story Щопоне 

ділка 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Знавці української мови» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

Мовне асорті 08.09 Діти середнього 

віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Сторінками українського кіно» 

до Дня українського кіно (10.09)   

Книжкові оповідки 10.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«100 поглядів на війну»  Виставка сучасної 

української 

карикатури 

13.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Михайлик О. Широчин С.  

«Північне Лівобережжя» 

Книжкові  

оповідки 

13.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Перлина української сцени»  

до150-річчя від дня народження Крушельницької С., 

української співачки, педагога (23.09) 

Ювілейна сторінка 

Віртуальна виставка 

16-28.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«День миру» 

до Міжнародного дня миру (21.09) 

Гра-квест 19.09 Діти молодшого 

та середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Сті́вен  Кі́нг - фантастика без кордонів»  

до 75 річчя від дня народження американського письменника 

(21.09) 

Тематична полиця 17-25.08 Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Бабин Яр: історія та долі» 

до роковин трагедії Бабиного Яру (29.09) 

Виставка-спомин 

  

23-30.09 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Бібліотека – спільнодія для твоєї мрії» 

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Програма свята 30.09 Різні категорії Бібліотеки ЦБС 

«Магія кіно»                                    

до Дня українського кіно (10.09) 
Експрес-інформація 

10.09 Різні  

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Школа відповідального батьківства» 

«Дідусь Фрейд та його комплекси» 

 зустріч з психологом  Оксаною Степанюк 

Онлайн порадник 
08.09 

12.00 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Спорт - гармонія тіла і духу» 

до Дня фізкультури і спорту (10.09) 

зустріч з лікарем   

Онлайн порадник 15.09 

12.00 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 



«Летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як ті волошки у 

житі» 

до Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня 

ветерана (01.10) 

Літературно-

музичний вечір 
25.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Рицар сумного образу»  

до 475 річчя від дня народження іспанського письменника 

Мігеля де Сервантеса Сааведри (29.09) 

Виставка одної 

книги 
27.09 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Запитуйте – відповідаємо»                                                            
Онлайн 

зустріч  

29.09 

12.00 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Грамотність – запорука успіху»  

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 
Урок-дослідження 08.09 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Автор власного всесвіту» 

до 75 років від дня народження Стівена Кінга (21.09) 
Літературний квест 20.09 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Незвичайні бібліотеки світу»  

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 
Віртуальна подорож 28.09 

Різні категорії Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Письменник, який дарує віру в любов»  
до 160-річчя від дня народження О’Генрі, американського 

письменника (11.09) 

Літературний 

портрет 08-18.09 Різні категорії Бібліотека №151 

«Кращі твори Стівена Кінга»  

до 75-річчя від дня народження американського письменника 

(17.09) 

Відеопрезентація 16.09 Різні категорії Бібліотека №151 

«Осінній букет»  
до Міжнародного дня збереження озонового шару (15.09) 

 

Майстер клас 14.09 
Діти молодшого 

віку 
Бібліотека №1 

«Вивчаймо історію разом!»  

до Дня партизанської слави ( 22.09) 

 

Краєзнавча екскурсія 21.09 Різні категорії Бібліотека №1 

«Українська співачка, якій аплодував світ - Соломія 

Крушельницька» 

до 150-річчя від дня народження української співачки (23.09)  

Бібліокафе  

21.09 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Шляхи до мовної досконалості» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09) 

Інформаційний 

дайджест 

08.09 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Здоровим бути модно!»  

до Дня фізкультури і спорту (11.09) 
Бібліотечна руханка 12.09 

Різні категорії  Бібліотека №115 

для дітей 

«Листівка для тата»  

до Всенародного дня Батька (18.09) 

Майстер-клас 19.09   Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Три кроки до самооцінки» 

зустріч з психологом Ольгою Беленок  

 

Психологічний 

тренінг 
20.09   Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 



«Як розкрити свою унікальність та реалізуватися у 

сучасних умовах»  

в рамках роботи клубу «STATR UP»  

Практичні поради 
23.09 Різні категорії  Бібліотека №115 

для дітей 

«Готується до друку…» 

зустріч з видавництвом «Книголав»  

Онлайн 

літпеленг 

26.09 
Різні категорії 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Історія однієї книги» автора Рабей  

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Творча година 29.09 
Різні категорії 

Бібліотека 

№115 для дітей 

«Книга – найкраща зарядка для розуму»  
до Дня знань (01.09) 

Година бібліорозваг  01.09 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

 «Окопні свічки»  

до Дня благодійності (05.09) 

Акція  05.09 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Читацький старт - із памперсного віку»  Урок  Щовівтор 

ка 

 

Діти дошкільного 

віку  

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Єднаймося в любові до книг!»  

до Дня читання книг (06.09) 

Флешмоб  06.09 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Кожне слово – це перлина, 

Це праця, це натхнення, це людина» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09)  

Турнир 07.09 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Такі необхідні дрібнички для краси»  

до Дня краси (09.09) 

Майстер клас 09.09 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Психолог радить» Творча зустріч 13.09 

 

Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Історії ж бо пишуть на столі. 

 Ми ж пишем кров’юна своїй землі» 

Зустріч з воїнами 14.09 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Вітання Гуглу» Огляд 15.09 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«З користю для планети»    

до Дня захисту озонового шару (16.09) 

 

Екологічна  година 

 

16.09 

 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Піратський коктейль»  

до Міжнародного дня пірата (19.09) 

Паті  19.09 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 



 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Кінгоманія в бібліотеці» 
до 75-річчя від дня народження американського письменника 

(17.09) 

Огляд  21.09 Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

Грася Олійко: «Намалюю й напишу» 

 

Творча зустріч 22.09 

 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Заповідними місцями Києва»  

до Всесвітнього дня туризму (27.09) 

Відео  

акцент 

 

27.09 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«З книжками до Шкільної країни» 

до Дня знань (01.09) 
Бібліомайданчик 01.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Читаємо разом!» 

до Дня читання книг (06.09) 
Літературний stream 06.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Вивчай українську граючи» 

до Міжнародного дня грамотності (08.09)  
Мовна студія 08.09 

Діти молодшого 

та середнього віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Казкові історії Роальда Дала» 

до Дня Роальда Дала (13.09) 
Фентезі-мандрівка 13.09 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Дякуємо за життя!» 

до Міжнародного дня миру та  

Всесвітнього дня подяки (21.09) 

Патріотичний урок 21.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Супергерої рятують світ від зла» 

до Дня коміксів та Всесвітнього дня мрії (25.09) 
Медіа-колаж 25.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Вибір читача» 

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 
Book-лоція 26.09-04.10 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«БібліоEXPRESS» 

до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 
Лібмоб 30.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 

«Золота колекція української поезії для дітей»  
до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) 

Відеодайджест 30.09 Різні категорії 
Бібліотека №119  

для дітей 

«Листівка-скрапбукінг» 

до Дня вчителя (02.10) та Всесвітнього дня виготовлення 

листівок (01.10) 

Майстер клас 29.09 Різні категорії 

Бібліотека №119  

для дітей 


