Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва
на жовтень 2019 р.
Зміст роботи

Форма проведення

«Мистецтво творять шал і розум…»
до110-річчя від дня народження Богдана-Ігоря
Антонича, видатного українського поета та культурного
діяча (05.10)
«Подорож у світ професії юриста»
до Дня юриста (08.10)
«Майстри пензля та олівця»
до Дня художника (09.10)

Літературно-біографічна
виставка

01-15.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Профорієнтаційне
заняття
Художній вернісаж

09.10
14.30
02-16.10

Учні старшого
шкільного віку
Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

Виставка-персоналія

03-17.10

Різні категорії

Персональна виставка

11-30.10

Різні категорії

Історична експозиція
Історико -патріотичний
вечір
Кіногодина

07-21.10
10.10
15.00
18.10
11.00

Літературна
година

17.10
14.30

Учні середнього
шкільного віку,
члени клубу
«Пізнаймо світ через
книгу та
кінематограф»
Учні старшого
шкільного віку

Історико-літературна
панорама
Інформаційна хвилинка
Виставка-репортаж,
Патріотична хвилинка

17-31.10

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. Загребельного

24.10
21.10-4.11
28.10
16.00

Різні категорії, члени
клубу «Білій ферзь»

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Микола Бажан: політ крізь бурю»
до 115-річчя від дня народження, українського поета
(09.10)
«Український художник Забашта В. І.»
«Козацтво в українській історії, культурі та
національній самосвідомості»
до Дня українського козацтва та дня захисника України
(14.10)

«Культурно-історичний феномен роману Павла
Загребельного «Диво»
за проєктом: «Павло Загребельний завжди
несподіваний, завжди цікавий»
«День ООН: історія та традиції свята»
до Дня Організації Об’єднаних Націй (24.10)
«Війни священні сторінки навіки в пам’яті
людській»
до 75-річниці визволення України від нацистських
загарбників (28.10)

Категорія
користувачів

Місце
проведення
Відповідальний

Дата і час
проведення

ЦРБ ім.
П. Загребельного
Галерея мистецтв

ЦРБ ім.
П. Загребельного
ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Фантастичний Всесвіт»

Літературно-пізнавальна
мозаїка
Майстер-клас

29.10
11.00

Діти біженців

ЦРБ ім.
П. Загребельного

«Розвиваємо поетичну майстерність…»

Літературно-поетичний
колаж

31.10
14.00

Учні середнього
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. Загребельного

Поетична візитка

07.10
14.00

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Різні
категорії

Бібліотека ім.
В. Кучера

Юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера

«Знане і незнане про Богдана-Ігоря Антонича»
до 110 річчя від дня народження українського поета
(05.10)
«Він хотів «жить, творити на своїй землі…»
до 130 річчя від дня народження М. О. Драй-Хмари,
українського поета, літературознавця, перекладача
(10.10)
«Чи я знаю свої права і обов’язки?»
до Дня юриста України (08.10)
«Захисник Вітчизни – гордість народу, відвага,
мужність, честь»
до Дня Захисника України та українського козацтва
(14.10)
«Лине слава козацька з далеких віків»
до Дня Українського козацтва (14.10)
«Навіть в чаші найвищої любові міститься
гіркота…»
до 175 річчя від дня народження Ф. В. Ніцше,
німецького філософа, психолога і поета (15.10)
«Почуття тривоги несумісне з почуттям свободи»
до 165 річчя від дня народження Оскара Уальда,
ірландського поета, драматурга, письменника (16.10)
«Піднебесна, що вражає»
до Дня утворення Китайської народної республіки
(01.10)
«Феміди дочки і сини»
до Дня юриста України (08.10)
«Тої слави козацької повік не забудемо»
до Дня українського козацтва та захисника України
(14.10)
«Рембо та світ поезії»
до 165-річчя від дня народження французького
письменника (20.10)

Тематична розкладка

07-20.10

Тренінг

08.10
13.30

Тематична виставка

04-20.10

Різні категорії

Літературно-історичний
вечір

06.10
12.00

Клуб
«Золотий вік»

Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера
Бібліотека ім.
В. Кучера

08-29.10

Різні
категорії

Виставка портрет

09-31.10

Різні
категорії

Презентація

01.10
13.00

Юнацтво

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематична підбірка

04 – 12.10

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Історична година

11.10
12.30

Учні середнього
шкільного віку

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка – ім’я

13 – 25.10

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Тематична розкладка

Бібліотека ім.
В. Кучера

«ООН – втілення надії та сподівань людства»
до Дня Організації Об’єднаних Націй (24.10)
«Вогник людської душі»
до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10)
«Нам роки не завада»
до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10)
«Твір мистецтва - це куточок Всесвіту…»
до Дня художника України (11.10)
«Козацтво - слава України і гордість наша
всенародна!»
до Дня українського козацтва (14.10)
«Епіцентр жорстоких битв»
до 75-річниці визволення України від нацистських
загарбників (28.10)
«Сорочку мати вишила мені»
до 90- річчя від дня народження Д. В.
Павличка,українського поета, громадського діяча
та до Міжнародного дня музики (01.10)
«Це свято чоловіче, твоє це свято, брате!»
до Дня українського козацтва, до дня захисника України
(14.10)
«Достиглі пшеничні степи були тоді полем бою»
до 76 – річчя від дня визволення Києва від німецьких
загарбників (06.11)
«Митець з неповторним баченням»
до 110-річчя від дня народження українського поета
Богдана-Ігоря Антонича (05.10)
«Славетні лицарі України»
до Дня захисника України (14.10)
«Витинанка-козачок»
до Дня українського козацтва (14.10)




«Покрова – берегиня роду»
з циклу «Український рік»
«Веселі барви творчості»
до Дня художника України (11.10)

Тематична підбірка

17 – 30.10

Різні категорії

Година спілкування

25.10
16.00

Члени клубу
«Іванна»

Бібліочаювання

01.10
15.00

Користувачі
поважного віку

Тематична виставка
Мистецька година

03-18.10
11.10
12.00
04-19.10
15.10
12.00
21.10 - 03.11

Патріотична виставка
Історичний урок
Патріотична
виставка

Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека ім.
С. Олійника
Бібліотека №151
Бібліотека №151

Різні категорії
Учні середнього
шкільного віку

Бібліотека №151

Різні категорії

Бібліотека №151

Музикальний салон

01.10
14.00

Різні категорії

Бібліотека №1

Тематична виставка

07 - 21.10

Різні категорії

Бібліотека №1

Інформаційна виставка

30.10 – 13.11

Різні категорії

Бібліотека №1

Ювілейний календар

01-13.10

Бібліотека №115
для дітей

Тематична полиця

07-20.10

Майстер клас

10.10
13.30

Народознавчий календар

10-20.10

Арт івент

11.10
13.00

Учні середнього та
старшого шкільного
віку
Учні молодшого
шкільного віку
Дошкільники та учні
молодшого шкільного
віку
Учні середнього та
старшого шк. віку
Учні молодшого
шкільного віку СНВЗ
«Мрія»

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №115
для дітей

Казкова подорож

23.10
12.30

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №115
для дітей

Хвилинка-цікавинка

24.10
13.30

Бібліотека №115
для дітей

«Бібліотека під парасолькою»
під час осінніх канікул
«Для вас, малюки, цікаві книжки»

Пізнавальнорозважальна програма
Казкотерапія

28.10-03.11

Дошкільники та учні
молодшого
шкільного віку
Різні категорії

«Козацькому роду нема переводу, лине його слава з
далечі віків»
до Дня українського козацтва та Дня захисника України
(14.10)
«Осінні фантазії»

Історичний калейдоскоп

«Дивовижний світ Зірки Мензатюк»
до 65-річчя від дня народження української дитячої
письменниці (21.10)
«Світ навколо нас: Китай»

«Ти чуєш співочі дівчат голоси? Пісенна моя Україна!»
до Міжнародного дня музики (01.10)
«Рідкісні та зникаючі: волохаті, лускаті, пернаті»
до Всесвітнього дня захисту тварин (04.10)
«Космос – forever!»
до Всесвітнього Тижня космосу (04-10.10)
«На тернах рідної країни, Зросло козацтво України»
«Козацький оберіг»
до Дня українського козацтва і захисника України
(14.10)
«Детективні таємниці Андрія Кокотюхи»
«Навчимося використовувати папір раціонально!»
до Міжнародного дня без паперу (24.10)
«Елементарно, Ватсон!»
до 127 річчя першої публікації «Пригоди Шерлока
Холмса»

09.10
11.00
10-17.10

Спецкласи
ЗЗСО № 213
Різні категорії

Майстер-клас

23.10
15.00

Учні молодшого
шкільного віку
Учні середнього
шкільного віку

Арт - зустріч

02.10
13.00

Книжкова виставка
Віртуальний зоопарк

01-11.10
03.10

Учні молодшого
шкільного віку

Книжкова виставка

03-11.10

Учні середнього
шкільного віку

Книжкова виставка
Майстер-клас

08-18.10
16.10
14.00

Різні категорії
Учні молодшого
шкільного віку

Книжкова виставка
Творча зустріч

15-25.10
23.10

Зустріч з екологом

24.10
14.00

Учні середнього та
старшого шкільного
віку
Учні молодшого
шкільного віку

Школа детективів

30.10
13.00

Учні середнього та
старшого шкільного
віку

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека №115
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека №119
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
для дітей

