
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району міста Києва 

 на жовтень 2021 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Листівка своїми руками» 

до Всесвітнього дня виготовлення листівок (02.10) 

Handmade 

майстерня  

01.10 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. Загребельного 

«Козацькі бувальщини з  

П. Браницьким»  

до Дня українського козацтва та Дня захисника України 

(14.10) 

Онлайн екскурс  

 

04.10 Юнацтво 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Сміливо курсуємо морем закону….» 

до Дня юриста (08.10) 

Профорієнтаційне 

заняття 

06.10 Молодь ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Казкотерапія від Катерини Єгорушкіної» 

 

Прямий етер 08.10 Діти молодшого та 

середнього віку 
ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Лине слава козацтва з далеких віків»  

до Дня українського козацтва та Дня захисника України 

(14.10) 

Історичні віражі 

    Патріотична година 

 

08-17.10 

13.10 

Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Знайди помилки» 

за книгою А. Вуд «Давня історія» 

 

Інтерактивна  

гра 

10.10 Діти  молодшого та 

середнього віку 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

Джон Стейнбек «Зима тривоги нашої»  

  

Літературне кафе 12.10 Різні категорії Галерея мистецтв 

«Дух козацтва в наших серцях»  

до Дня українського козацтва 

та Дня захисника України (14.10) 

Віртуальна виставка 14.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

Персональна виставка Мирослави Перевальської Художня виставка 15.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Це - наше і це - твоє. Моя перша книжка про 

Україну» 

 

Пізнавальний екскурс 24.10 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Сучасна українська письменниця  - дітям»  Творча зустріч 26.10 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Видатний поет, державний та громадський діяч» 

до 85 річчя від дня народження Івана  Драча, 

українського поета 

Літературний портрет 04-20.10 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203583


«Твої права — твоя фортеця» 

до Дня юриста України (08.10)     
Прямий етер 

 

07.10 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Захист України — обов’язок кожного громадянина» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника України 

(14.10)  

Патріотичний вечір 12.10 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Пам’ять про війну нам книга залишає»                                                            

до Дня визволення України та Дня визволення Києва 

(28.10, 06.11)  

Історична виставка 20.10-10.11 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Обізнаний – значить захищений» 

до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на 

рак молочної залози (20.10)  

Прямий етер 

 

21.10 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Роман Віктюк - режисер, вчитель, геній…»  

до 85 річчя від дня народження, українського 

театрального діяча (28.10)  

Відеокаст 24.10 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Я і мої цінності» 

з медичним психологом Оксаною Степанюк  
Прямий етер 28.10 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Вік – це лише цифра»  

до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10) 
Коло єдності 01.10 

 

Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Справжня рівність чоловіків і жінок» 

до Дня захисника України (14.10) 
Відкритий мікрофон 11.10 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Найсильніші духом» 

до Дня українського козацтва (14.10) 
Патріотичний ранок 12.10 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Створення гарного настрою» Креативне заняття 18.10 
Діти середнього 

віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Світоглядна позиція митця» 

до 115 річчя від дня народження Івана Багряного, 

українського письменника (02.10) 

Персональна виставка 

01-12.10 

Різні категорії Бібліотека №151 

«Ми нащадки козацького роду» 

до Дня українського козацтва (14.10) 
Медіогодина 13.10 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека №151 

«Героїв мало вже лишилось, Покрила скроні сивина»  

до Дня вигнання німецьких окупантів з України (28.10) 

Виставка - репортаж 
21.10 -03.11 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Непереможні козаки! Вам лине слава крізь віки!» 

до Дня українського козацтва та Дня захисника України 

(14.10) 

Тематична виставка 

Патріотична година 
07-17.10 

12.10 
Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Гоголь у поезії» 

до 85 річчя від дня народження  

Івана Драча, українського поета (17.10) 

Виставка - знайомство 11-24.10 

Різні категорії 

Бібліотека №1 



«Тут на одному обеліску є навіть пошта польова » 
до Дня вигнання німецьких окупантів з України (28.10) 

Виставка - репортаж 
21.10 -03.11 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Любов не має породи»  

до Всесвітнього дня захисту тварин (04.10) 

Книжкова панорама 04.10 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Країна в смартфоні»  

зустріч з видавництвом «Дніпро» 

Літературний гід 05.10 Юнацтво Бібліотека №115 для 

дітей 

«Читай книгу – володій світом!» Бібліотечне шатро 06.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Читання без нервування» Практикум  07.10 

 
Для батьків   

дошкільнят 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Діти дітям» Концертна програма 09.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Я оживляю мурали»  

 

Арт-зустріч 11.10 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Усі ми під святим покровом» з циклу народознавчих 

заходів «Український рік» 

Інформ-хвилинка  

 
12.10 Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

 «Незалежний дух нескореної нації»  

зустріч з видавництвом «Дніпро» 

до Дня захисника України (14.10) 

Інформаційна хвиля 
13.10 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Свято осіннього врожаю»  

 

Фруктовий 

калейдоскоп 

19.10 

 

Діти дошкільного 

та молодшого віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Народжені бути вільними» чому підлітки ризикують та 

як захистити їх від небезпек. 
Психологічний тренінг  21.10 

 
Діти старшого віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

 «Веселі барви творчості» Арт-івент 22.10 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Віслючок Вухань»  
за казкою Анастасії Альошичевої 

Голосні читання 

 

27.10 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 для 

дітей 

«Бебі books»  

 

Бібліосходинки 07.10 Діти дошкільного 

віку 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Книжкові іменини» 

 

Віртуальна виставка 08.10 
Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Доти буде Україна, доки будуть козаки!» 

до Дня українського козацтва та  

Дня захисника України (14.10) 

 

Пізнавальний кейс 

 

11-19.10 Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Свята Покрова: історія та традиції» 

з фольклористкою Людмилою Іванниковою 

Онлайн зустріч 12.10 
Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

Заходи проходять з дотриманням протиепідемічних вимог. 

«Сова з осіннього листя» 

за програмою творчої майстерні «Мисли кольорово!» 

Майстер клас 21.10 
Різні категорії 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Фліпбук – перший крок до анімації»  
до Міжнародного дня анімації  (29.10) 

Мульткалейдоскоп 29.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №119 для 

дітей 

«Не дають звірята дітям сумувати»                                                                                                          

до Всесвітнього дня захисту тварин (04.10)  

Онлайн  

бумеранг 

04.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна для 

дітей 

«Космос цікавий та різноманітний»                                                              

до Всесвітнього Тижня космосу (04-10.10)  

та 70 річчя від дня народження першого космонавта 

Незалежної України 

Книго - хронограф 

 

06.10 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Книгиня радить» 
Флешбук 06.10 

27.10 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Майстер ОК!» Майстер клас 07.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Козацтво – слава України» 

до Дня українського козацтва (14.10) 

Патріотична година 12.10 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Міфічні істоти»  

з Лідією Аніщенко 

Історичні  

віражі 

19.10 Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«В ритмі джазу» 

до джазового фестивалю в м. Тімішоара (Румунія) – 

культурної столиці Європи у 2021 р. 

Фестивальна феєрія   21.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Макулатурні цікавинки»  

до Міжнародного дня без паперу (25.10) 

Респект зустріч 

 

25.10 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Дружити, не сваритись!» - тема конфлікту в школі  Онлайн розмова  26.10 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Читач - читачу» Буктуб 28.10 Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 


