Масові заходи ЦБС Деснянського району на листопад 2018 р.
Зміст роботи

Дата
проведення
01-15.11
09.11
12.30
01-14.11

Категорія
користувачів
Різні категорії
Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Історична виставкапанорама

07-28.11

Різні категорії.

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Знайомство з
романом

12.11
14.30

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка-перегляд
Інформаційно виховна година

08-22.11
15.11
11.00

Біженці

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Виставка –
панорама
Виставка-інсталяція
Патріотичний ранок

13-27.11

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

14-28.11
21.11
12.00
20-29.11
22.11
13.00
20.11-6.12
27.11
13.30

Учні старшого
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Учні старшого
шкільного віку

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Форма проведення

«Українська мова-духовна скарбниця нації»
до Дня української писемності та мови (9.11)

Виставка-вернісаж
Мовознавча година

«Ми – за збереження розвитку української
культури!»
до дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва (9.11)
«Директорія та відновлення УНР»
до 100-річчя Директорії Української Народної
Республіки (14.11.18-10.11.19)
«Вигнання з раю»
за проектом «Павло Загребельний: золоті сторінки
творчості»
«Толерантність врятує світ …»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
за проектом «Пізнай, прийми та руку
простягни…»
«Поважайте чисте, ясне, святе дитинство!»
до Всесвітнього Дня дитини (20.11)
«Герої не гинуть, герої живуть у серцях»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)

Виставка-вітання

«Україна пам’ятай, - світе знай!»
до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій (25.11)
«Слова зворушеного серця…»
до 155-років від дня народження Кобилянської О.
Ю., української письменниці та громадської
діячки (27.11)

Виставка-реквієм
Година-реквієм
Виставка-портрет
Літературна
хвилинка

Місце проведення
Відповідальний
ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

Тематичний
«Національна Академія Наук - флагман
перегляд
вітчизняної та світової науки»
до 100-річчя від заснування Національної Академії
наук України (27.11)
Виставка«Світлий геній українського слова»
до 240-річчя від дня народження Квітки персоналія
Основ'яненка Г. Ф., українського письменника
(29.11)
Виставка-заклик
«Зупинимо СНІД разом!»
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1.12)
«Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»
до 75- річчя визволення Києва від гітлерівських
Тематична виставка
військ (6.11)
«Лідер філософсько - мистецького напрямку
екзистенціалізму»
Тематична мозаїка
до 105 річчя від дня народження Альбера Камю ,
французького письменника (7.11)
«Видатні вчені Академії наук України»
Тематична полиця
до 100-річчя Національної академії наук України
«Бібліотека – територія толерантності»
День толерантності
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«З глибин життя народного»
до 180- річчя від дня народження НечуяЛевицького І. С., українського письменника; до
Кіно-мозаїка
240 - річчя від дня народження КвіткиОснов’яненка Г. Ф., українського письменника,
драматурга…
Вечір-реквієм
«Україна – територія гідності і свободи»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)
«Голодомор – чорна сповідь»
Акція «Засвіти
до дня пам'яті жертв голодоморів та політичних
свічку»
репресій (23.11)
Віртуальна
«Яскрава українська зірка на чужому небі»
до 160- річчя від дня народження Башкірцевої М.
виставка-вернісаж

19.11-4.12

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

22.11-6.12

Різні категорії

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

28.1111.12

Юнацтво,
молодь

ЦРБ ім.
П. А. Загребельного

01-13.11

Різні
категорії

01-13.11

Різні
категорії

01-30.11

Різні категорії

16.11

Різні
категорії
Клуб
«Золотий вік»

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

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

18.11
12.00

22.11
13.00

Юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера

22.11
14.00

Юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера

15-29.11

Юнацтво

Бібліотека ім.
В. Кучера

К., французької художниці українського
походження, майстра жанрового живопису (23.11)
«Трагедія, яка увійшла у століття»
до 310- річчя з часу, коли відбулась Батуринська
трагедія (1708 рік).
«А пам'ять священна…»
до 75 річчя від дня визволення Києва від
німецьких загарбників (06.11)
«Вони будували наше місто»
за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Професія фахівця з правових питань завжди
почесна »
«День поваги, добра і терпіння»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«На вікні свіча погасла»
до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних
репресій (24.11)
«Скажімо «Ні» насильству над жінками!»
до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію
насилля над жінками (25.11)
«Письменник з душею істинного українця »
до 240-річчя від дня народження Г. Ф. КвіткиОснов’яненка (29.11)
«Роки дитинства - це насамперед виховання
серця» до Всесвітнього Дня дитини (20.11)
«Голодомор-геноцид проти українців»
до Дня пам`яті жертв голодомору (24.11)
«Ювелірних справ майстер»
до 100-річчя з дня народження Б. Є. Патона,
українського вченого (27.11)
«Український геній музики»
до 100-річчя від дня народження українського
композитора П. І. Майбороди (1.12)

Історична хвилинка

25.11
16.00

Члени клубу
«Королівський
гамбіт»

Бібліотека ім.
В. Кучера

Година пам’яті

02.11
12.00

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Історична година

07.11
12.00
08.11
12.30
16.11
12.00

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Виставка –
нагадування

21 – 28.11

Різні категорії

Бібліотека ім.
С. Олійника

Бесіда з психологом

23.11
12.00

Учні

Бібліотека ім.
С. Олійника

Вечір – портрет

29.11
16.00

Члени клубу

Бібліотека ім.
С. Олійника

Бібліобесіда

15.11

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №151

Тематична поличка

19.11-5.12

Різні категорії

Бібліотека №151

Виставка - портрет

20.11-7.12

Різні категорії

Бібліотека №151

Медіогодина

29.11
13.00

Учні старшого
шкільного віку

Бібліотека №151

Зустріч з юристом
Виховна година

«У часи війни героєм став наш Київ!»
до 75 річчя від дня визволення Києва від
німецьких загарбників (06.11)
«Великий артист зору, колосальне,
всеобіймаюче око України»
до 180 річчя від дня народження Нечуя –
Левицького І., українського письменника (13.11)
«Толерантність і терпіння до людей, - це те, що
нам треба на сьогоднішній день »
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«Історія українського костюму»
за проектом: «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Не багата я і проста…,не стижуся прясти,
шити і носити воду»
до 180 – річчя твору Г. Квітки – Основ’яненка
«Наталка - Полтавка» (29.11)
«Плекайте, діти, рідну мову і вчіться говорити
рідними словами»
до Дня української писемності та мови (09.11)
«Барви рідного слова»

Тематична виставка

«Слово наше рідне – слово українське»
до Дня української писемності та мови (09.11)
Григорій Квітка-Основ’яненко – батько
української прози»
до 240-річчя від дня народження українського
письменника(29.11)
«Бринить-співає наша мова, Чарує, тішить і
п'янить»
до Дня української писемності та мови (09.11)
«Веселкові подарунки друзям»
до Всесвітній день дитини (20.11)

Виставка - роздум

28.10 –
14.11
10 – 18.11

Різні категорії
Бібліотека №1

Різні категорії
Бібліотека №1

Тематична полиця

09 – 23.11

09.11 – 23.11
Бібліотека №1

Відеопрезентація

15.11
12.00
29.11
13.00

Учні старшого
шкільного віку
Учні старшого
шкільного віку

Літературна
поличка

05 – 18.11

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека №115

Бібліотечний квілт

01 – 14.11

Бібліотека №115

Літературна зустріч

09.11
13.00
15– 30.11

Учні старшого
шкільного віку
Учні середнього
шкільного віку
Учні старшого
шкільного віку

Театралізована
презентація твору

Ювілейний
календар

Бібліотека №1

Бібліотека №1

Бібліотека №115
Бібліотека №115

Книжкова виставка
Ерудит - батл

01-12.11
07.11
13.00

Учні середнього
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Майстер – клас

8.11
16.00

Різні категорії

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

«Навіщо сортувати відходи?»
до Дня вторинної переробки (15.11)
за проектом «Я – за природу!»
«Хай живе неоднаковість, слава відмінностям!»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«Перлини українських Карпат»
за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»
«Поетичні діалоги»
«Розкажу вам казочку!»
«Замки та фортеці України – хранителі історії
нашої Батьківщини»
за проектом «Памятай! Відроди! Збережи!»
«Земле Шевченкова, земле Франкова
Вічна твоя соловейкова мова»
до Дня української писемності та мови (09.11)
«Визначні діячі Української революції 19171921 років»
до 100-річчя Української революції 1917-1921 р.р.
«Милосердя на книжковій полиці»
до Міжнародного дня толерантності (16.11)
«Вишивка нитками муліне»
за участі клубу «Гармонія» при КОЦ «Дивосвіт»
«Її Величність - Дитина»
до Всесвітнього дня дитини (20.11)
«Стоїть Майдан братів – плече в плече,
І разом з ним повстала Україна»
до Дня Гідності та Свободи (21.11)

Екологічний
handmade
Книжкова виставка
Тренінг
Відеокруіз
Творча зустріч
Театралізовані
читання
Віртуальна
мандрівка

13.11
12.00
12-21.11
22.11
14.00
20.11
14.00
28.11
13.00
29.11
11.00

08.11
11.00

Мовознавча
виставка

08-18.11

Історичний
калейдоскоп
Тематичний
перегляд
Заняття гуртка
«Творчість юних»

12-18.11

Виставкарекомендація

19-25.11

Виставка-роздум

19-25.11

14-20.11
15.11
17.30

Учні молодшого
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Учні старшого
шкільного віку

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна

Учні старшого
шкільного віку
Учні середнього
шкільного віку
Діти
дошкільного
віку
Учні среднього
та старшого
шкільного віку
Різні категорії

Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека ім.
Ю. Гагаріна
Бібліотека №119

Бібліотека №119

Учні старшого
шкільного віку
Різні категорії

Бібліотека №119

Дошкільнята та
учні молодшого
шкільного віку
Організатори
дитячого
читання
Учні середнього
та старшого
шкільного віку

Бібліотека №119

Бібліотека №119

Бібліотека №119

Бібліотека №119

«Дивовижна мандрівка із Сельмою Лагерльоф»
до 155-річчя від дня народження шведської
письменниці (20.11)
за проектом «Маленькі кроки у світ великої
літератури»
«Запалимо свічку пам’яті»
до Дня пам’яті жертв Голодомору (24.11)
«Сонячна країна Миколи Носова»
до 110-річчя від дня народження російського
дитячого письменника (23.11)
за проектом «Маленькі кроки у світ великої
літератури»

Бібліотека №119

Медіа-мандрівка

20.11
11.00

Учні молодшого
шкільного віку

Викладка-реквієм

22-29.11

Мультпригоди

26.11
11.00

Учні старшого
шкільного віку
Дошкільнята,
учні молодшого
шкільного віку

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів.

Бібліотека №119
Бібліотека №119

