
Масові заходи ЦБС Деснянського району на листопад 2019 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 
«Битва за Київ. Факти, спогади та роздуми» 

до 76-річчя з дня вигнання нацистів з міста Києва (06.11) 

Виставка-репортаж 

Історико-

літературний ранок 

01-14.11 

08.11 

11.00 

 

члени клубу 

«Пізнаймо світ через 

книгу  

та кінематограф» 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Душа народу бринить у слові…»  

до Дня української писемності та мови (09.11)  

за проєктом: «За українську мову!» 

Виставка-вернісаж 

Мовознавча година 

01-15.11 

07.11 

15.00 

Різні категорії, 

Біженці 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Остап Вишня. Життя та доля» 

до 130 річчя від дня народження українського 

письменника, сатирика і гумориста (13.11) 

Виставка-персоналія 06-20.11 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Толерантність-важлива умова миру й злагоди в 

родині та суспільстві» 

до Міжнародного Дня толерантності (16.11) 

Виставка-перегляд, 

Година толерантності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08-20.11 

14.11 

13.00 

Різні категорії, 

юнацтво 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Герої не гинуть, герої живуть у серцях» 

до Дня гідності та свободи (21.11) 

Виставка-інсталяція 

Урок мужності 

 

14-28.11 

21.11 

13.00 

Різні категорії, 

юнацтво 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Український художник Франчук В. О.» Персональна виставка 21.11-3.12 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Український народ: випробування голодом» 

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

(23.11) 

Виставка-реквієм  

 

20-29.11 

 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«СНІД подумай про майбутнє – обери життя!» 

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

Виставка-заклик 

Урок-застереження 

28.11-11.12 

03.12 

13.00 

Юнацтво ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Вільний лише той, хто володіє собою» 

до 260 річчя від дня народження Ф. Шиллера, німецького 

поета, драматурга (10.11) 

Тематична розкладка 01-20.11 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Українська мова – мова єднання»                             
до Дня української писемності і мови (09.11) 

за проєктом «За українську мову!» 

Диспут 08.10 

13.30 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Остап Вишня - київські усмішки» 

до 130 річчя від дня народження українського 

письменника, сатирика і гумориста (13.11) 

Вечір гумору 
10.11 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Цукровий діабет – це не хвороба, це спосіб життя!»  

до Всесвітнього дня боротьби пpоти діабету (24.11) 
Тематична розкладка 12-30.11 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Бібліотека – територія толерантності» 

до Міжнародного дня толерантності (16.11) 
Тренінг 

16.11 

13.30 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«У Революції Гідності – доля народу» 
до Дня Гідності та Свободи (21.11) 

Патріотичний вечір 
21.11 

13.30 
Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 «Незгасима свічка пам`яті» 

до дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій 

(23.11) 

Акція «Засвіти свічку» 
22.11 

16.00 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Сльозами горя не залити» 

до 120 річчя від дня народження Г. М. Косинки 

українського письменника, критика (29.11) 

Тематична полиця 22-30.11 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Знавці рідної мови»  
до Дня української мови та писемності (09.11) 

за проєктом: «За українську мову!» 

Мовознавча подорож 08.11 

12.30 

Різні категорії 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«День поваги, добра і терпіння»  

до Міжнародного дня толерантності (16.11) 
Виховна година 12.11      12.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Гегемонія чоловіків: від теорії до практики»  
до Всесвітнього дня чоловіків (19.11) 

Диспут 18.11 

14.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«На вікні свіча погасла»  

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

(23.11)  

Виставка – нагадування 19 – 30.11 Різні категорії 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Світ без насильства!» 

до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля над 

жінками (25.11) 

Інтерактивний  

урок 

25.11  

12.00 
Учні 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Борись за життя»  

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 
Виставка застереження 

25.11– 7.12 

 

Різні категорії 

 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Феномен Матіос»  
до 60-річчя від дня народження сучасної письменниці 

(19.12) 

Ювілейний  

вечір 

29.11 

16.00 
Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i 

народ» 

до Дня української писемності та мови (09.11) 

за проектом «За українську мову!» 

Мовний  

турнір 

08.11 

14.00 

Учні середнього 

шкільного віку 
Бібліотека №151 
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«Український класик сатиричної прози» 

до 130 річчя від дня народження українського 

письменника Остапа Вишні (13.11) 

Тематична розкладка 07-30.11 Різні категорії Бібліотека №151 

«Запалимо свічку пам’яті» 

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

(23.11) 

Викладка-реквієм 20-29.11 

 

Різні категорії 

Бібліотека №151 

«400 років тому…» видана перша друкована 

граматика старослов’янської  мови 

 М. Смотрицьким 

до Дня української писемності та мови (09.11) 

Виставка - репортаж 03 – 14.11 

Різні категорії Бібліотека №1 

«Майстер гумору, чародій сміху». 

до 130 річчя від дня народження Остапа Вишні, 

українського письменника, сатирика (13.11) 

Виставка – портрет 

.Голосні читання 

05 – 19.11 

10.11 

13.00 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Толерантність врятує світ!» 

до Дня толерантності (16.11) 

Тематична полиця 07 – 21.11 Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Простіть, неоплакані душі...» 

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних  репресій 

(23.11) 

Інформаційна полиця 14 – 28.11 Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Одна вона у нас така – уся співуча та дзвінка» 

до Дня української писемності та мови (09.11) 

Бібліотечний квілт 04-17.11 Учні молодшого 

шкільного віку  

Бібліотека №115 

для дітей 

«Буду я навчатись мови золотої» 

до Дня української писемності та мови (09.11) 

Лінгвістична гра 08.11 

10.00-17.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«У центрі Всесвіту-дитина» 

до Всесвітнього дня дитини (20.11) 

Бібліомікс 20.11 

13.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

 «Вовк запитує в діток: 

  я з яких прийшов казок?» 

Казкове рандеву: гра 22.11 

13.00 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Ювілейна планета» 

  

Знайомство з книгами-

ювілярами 

26.11 

14.00 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

 «Про вусатих і хвостатих» 

 до Всесвітнього дня домашніх тварин (30.11) 

Зоогодина 29.11 

13.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Буду я навчатись мови золотої»  
до Дня української писемності і мови» (09.11) 

Книжкова виставка 

 

04-20.11 

 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Відкриваємо таємниці з Олегом Чаклуном»  
до Дня української писемності і мови» (09.11) 

Творча зустріч 
28.11 

13.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«А я – такий!»  
до Міжнародного дня толерантності (16.11)  

Книжкова виставка 

Тренінг  

07-15.11 

14.11 

12.30 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 



 

 

 

 

 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

«Друге життя речей: нуль сміття щодня» 

до Всесвітнього дня вторинної переробки (15.11) 

 

Еко - майстерня 
19.11 

14.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Блог «Синоптик»: Погода. Екологія». Наталя 

Діденко» 
до Дня гідрометеоролога (19.11) 

Екологічна 

година 

20.11 

13.30 
Різні категорії 

Бібліотека ім. 

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«До мови серцем пригорнусь» 

до Дня української писемності та мови (09.11) 

за проєктом «За українську мову!» 

Поетичний  

турнір 

08.11 

11.00 

Учні среднього та 

старшого шкільного 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Толерантне ставлення людини  

Збереже планету від негод» 

до Міжнародного дня толерантності (16.11) 

 

Бібліомікс 

 

08-18.11 

Різні категорії Бібліотека №119 

для дітей 

«Її Величність - Дитина» 

до Всесвітнього дня дитини (20.11) 

Виставка-рекомендація 12-18.11 

 

Учні старшого 

шкільного віку 

    Бібліотека №119 

для дітей 

«Незвичайна Країна Мумі-тролів» 

до 100-річчя від дня народження Туве Янсон, фінсько-

шведської письменниці 

за проєктом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Медіа-мандрівка 14-20.11 Різні категорії Бібліотека №119 

для дітей 

«Прикраси зі стрічок» Заняття гуртка 

Майстер-клас 

15.11 

17.30 

Дошкільнята та 

учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

для дітей 


