
Масові заходи ЦБС Деснянського району на листопад 2020 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«О, мова моя, душа співоча України!» 

до Дня української писемності та мови (09.11)  

Онлайн презентація  09.11 Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

Художня палітра митців-ювілярів: 

до 180-річчя від дня народження Рене Франсуа 

Огюста Родена,  французького скульптора 

(12.11) до 180-річчя від дня народження Клода 

Моне, французького живописця (14.11) 

Віртуальна  

виставка 

 

12.11 Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Толерантність, як засіб збереження 

культури» 

до Міжнародного Дня толерантності (16.11) 

Онлайн зустріч з 

психологом 

16.11 Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Радимо прочитати!» 

до Міжнародного Дня студентів (17.11) 

Відеочелендж 17.11 Молодь ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Яскравий виріб своїми руками…» 

до Всесвітнього дня дитини (20.11) 

Творча майстерня 20.11 Учні молодшого 

та середнього 

віку 

ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Україна - територія єдності та свободи»  

до Дня Гідності та Свободи (21.11) 

Виставка-інсталяція 

 

14-28.11 

 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Цікавинки про мультимедіа» 

до Міжнародного Дня захисту інформації 

(30.11) 

Онлайн дайджест 30.11 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. 

Загребельного 

«Від Революції гідності до Країни гідності» 

до Дня Гідності та Свободи (21.11) 

Патріотичний 

відеокаст 
19.11 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Пройдуть роки, десятки років... Цього 

ніколи не забути» 

до Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних 

репресій (21.11) 

Година спомин 21.11 

Різні 

категорії Бібліотека ім. 

В. Кучера 
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«Конфлікти в моєму житті» 
Психологічний 

консалтинг 
22.11 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Марк Твен - творчий шлях» 

до 185 річчя від дня народження 

американського письменника (30.11) 

Відеоперегляд 30.11 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Маленькі патріоти великої країни»  

до Дня української мови та писемності (09.11) 

за проєктом: «За українську мову!» 

Онлайн марафон 

читання 

 

09.11 

 

Різні категорії 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Проста і нехитра дія» 

до Всесвітнього дня вітань (21.11) 

Онлайн комільфо 

урок 

 

19.11 

 

Різні 

категорії 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Єднаємося проти насилля» 

до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію 

насилля над жінками (25.11) 

Відеолекція 24.11 Різні категорії 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Запорізький характерник» 

до 165 річчя від дня народження Яворницького 

Д. І., українського історика, письменника 

(06.11) 

Інформаційна година 06.11 Різні категорії Бібліотека №151 

«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 

09.11 

 

Учні середнього 

шкільного віку 
Бібліотека №151 

«Запалимо свічку пам’яті» 

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій (21.11) 

Викладка-реквієм 18-29.11 

 

Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»  

до 77–річниці від дня визволення Києва від 

німецьких загарбників (06.11)   

Патріотична виставка 02 - 13.11 Різні категорії Бібліотека №1 

 «Мова наша, мова, мова кольорова!» 

до Дня української писемності та мови (09.11)      

Онлайн вітання 06.11 Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Права дитини – наш Закон!»  

до Всесвітнього дня дитини (20.11) 

Виставка дитячих 

малюнків 
18.11 

Різні категорії 
Бібліотека №1 



«Прошу, у серці запаліть скорботи полум’я 

священне!»   

до Дня пам’яті жертв голодоморів (21.11) 

Інформаційна полиця 

14 – 28.11 

Учні молодшого 

шкільного віку  

Бібліотека №1 

«Марк Твен – батько американської 

літератури»  

до 185-річчя від дня народження 

американського письменника (30.11) 

Виставка - портрет 

23.11-06.12 

Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Навчайся з видавництвом «Рідна мова» Літературна 

подорож-презентація 

06.11 Різні категорії Бібліотека №115 

для дітей 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся» Іншомовні 

 посиденьки  

03.11 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Дорослі  читають  про Київ»  

з письменницею Наталією Осипчук до Дня 

української писемності та мови (09.11) 

Голосні онлайн 

 читання  
09.11 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Дорослі  читають  про Київ»   

до Міжнародного дня логопеда (14.11) 
Голосні читання  13.11 

Діти 

дошкільного та 

молодшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Найди пару»  

гра «Доббл» 
Лабораторія  гри  14.11 

Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Жити з людьми і серед людей»  

до  Міжнародного дня толерантності (16.11) 

Ліга толерантності 16.11 Діти середнього 

та старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Дракончик помічник» 

екошкола «Зелений смайлик»   

Майстер клас  26.11 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Буква до букви — І виникло слово. Слово 

до слова — Звучить рідна мова»   

до Дня української писемності і мови (09.11) 

Мовограй 

09.11 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Я + інші = позитив»  

до Міжнародного дня толерантності (16.11)  

Онлайн зустріч  

з психологом 

16.11 Діти старшого 

віку 

Бібліотека ім. 

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Дитячі фантазії»  Майстер клас 

18.11 
Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

 



 

 

 

 

 Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів, дотримуючись усіх карантинних вимог. 

«Привіт – Салют – Бонжур – Салаалейкум!» 

до Всесвітнього дня вітань (21.11) 

Відеофест 21.11 Різні категорії Бібліотека ім. 

Ю. Гагаріна 

для дітей 

Кузько Кузякін: «Забіяки, всі сюди!»  

 

Творча зустріч   26.11 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Хлопчик на всі 100%» 

до Всесвітнього дня чоловіків (07.11) 

 

Літературний мікс 

 

07.11 
Різні категорії 

  Бібліотека №119 

для дітей 

«Дзвенить струмочком рідна мова» 

до Дня української писемності та мови (09.11)  

за проєктом «За українську мову!» 

 

Літературні читання 

 

10.11 

 

Різні категорії 

 Бібліотека №119 

для дітей 

«Милосердя на книжковій полиці» 

до Міжнародного дня толерантності (16.11) 

Бібліомозаїка 16.11 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Ґудзик – креативно та оригінально» 

до Всесвітнього дня ґудзика (16.11) 

за програмою творчої майстерні «Мисли  

кольорово!» 

 

Майстер клас 

 

17.11 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книга прав дитини - Конвенція ООН» 

до Всесвітнього дня дитини (20.11) 

Правознавчий огляд 20.11 

 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Княгиня Ольга – славетна володарка 

Української держави» 

до 1075-річчя з початку правління 

Історико-

літературний колаж 

 

18-25.11 Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Веселий вигадник Марк Твен» 

до 185-річчя від дня народження 

американського письменника (30.11) 

за проєктом «Книгодрайв» 

 

Бібліопригоди 

 

26.11 

 

Діти середнього 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 


