
Масові заходи ЦБС Деснянського району на грудень 2019 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 

Дата 

проведенн

я 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

«Права людини і громадянина» 

до Дня прав людини  (10.12)   

за проєктом «Я маю право!» 

Тематичний 

перегляд 

Тренінг 

03-17.12 

10.12 

13.00 

Різні категорії, 

учні середнього 

шкільного віку 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Виставка творчих робіт» Творча  

виставка 

05-16.12 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Микола Лукаш - подвижник українського 

художнього перекладу» 

до 100- річчя від дня народження українського 

перекладача, мовознавця (19.12) 

за проектом «За українську мову!» 

Тематична виставка 

 

13-27.12 

 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Повір у себе»  

Міський фестиваль 

 

Тематична виставка 18.12-

19.01 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

Галерея мистецтв 

«Про феномен прози Марії Матіос…» 

до 60-річчя від дня народження української 

письменниці (19.12) 

Виставка-персоналія 

Літературна 

хвилинка 

12-26.12 

20.12 

11.00 

Члени клубу 

«Пізнаймо світ 

через книгу  

та кінематограф» 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Святий отче Миколай в український іде 

край…» 

до дня Святителя Миколая Чудотворця  (19.12) 

Виставка – вітання, 

Святковий ранок 

12-26.12 

19.12 

11.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Минає рік, за обрії пливе, уже Новий стоїть на 

виднокрузі…» 

до святкування нового року (01.01) 

Виставка - вітання 

 

20.12-

05.01 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«СНІД-ворог непомітний, але смертельний»      
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

Тематична розкладка 01-22.12 Різні категорії 
Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Збройні сили України — Слава, гордість, міць 

країни!» 

до Дня Збройних сил України (06.12) 

Інформаційна 

хвилина 

06.12 

15.00 
Різні категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 



«Закон і право для всіх єдині» 

до Дня прав людини (10.12) Тренінг 
10.12 

13.30 Різні категорії 
Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Микола Лукаш — подвижник українського 

художнього перекладу» 

до 100 річчя від дня народження українського перекладача і 

лінгвіста (19.12) 

Тематична полиця 12-30.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Із неба в український край йде зимовий 

Миколай» 

до свята Святого Миколая Чудотворця.(19.12) 

Літературно-

музична композиція 

22.12 

12.00 

Клуб 

«Золотий вік» 
Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Подумай про майбутнє – обери життя»  

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12)  

 Зустріч з 

працівником 

військкомату  

 06.12  

12.20 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«День Збройних сил Вкраїни –  

Це мужності й геройства свято»  

до дня Збройних сил України (06.12) 

Тематичний 

перегляд 
02-13.12 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Правові сходинки»   

до Дня прав людини  (10.12) 
 

Правознавчий ринг 

 
 

10.12  

12.20 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Ангел Різдва»   

до Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12) 

Майстер клас 

 

16.12 

12.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Від серця до серця - стежина добра!»  

до Міжнародного дня людей з інвалідністю (03.12) 
Мистецька година 

03.12 

15.00 
Різні категорії Бібліотека №151 

«На користь людині» 

до Дня прав людини (10.12) 

Година спілкування 

з юристом 

10.12 

15.00 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Новорічний калейдоскоп» 

до святкування нового року (01.01) 
Виставка вітання 

23.12-

05.01 
Різні категорії Бібліотека №151 

«Маєш право знати!» 

до Всеукраїнського тижня права (04-10.12) 

за проєктом «Я маю право!» 

Виставка порада 01-16.12 Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Святий Миколаю, прийди до нас з раю!»  

до  Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12)  

 

Виставка – свято 

Літературно – 

мистецьке свято  

12 - 26.12 

18.12 

12.00 

Діти дошкільного 

віку Бібліотека №1 

«Великі права маленьких українців» 

 до Всеукраїнського тижня права (04-10.12) 

Викладка літератури 

Година права 

02-10.12 

05.12 

14.00 

Дошкільники та учні 

молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115  



 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 
 

«Знати всі повинні – ми в правах всі рівні»  

до Всеукраїнського тижня права (04-10.12) 

Книжкова виставка 02-10.12 Учні середнього та 

старшого шкільного 

віку 

Бібліотека №115 

«Свято Андрія Первозванного»  

із циклу «Український рік» (13.12) 

Народознавчий 

календар 

10-15.12 Учні середнього та 

старшого шкільного 

віку 

Бібліотека №115 

«Римські дороги» Театральна 

імпровізація 

12.12 

14.30 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека №115  

 «Розважалок через край – То Святий Миколай» 

 до Дня Миколая Чудотворця (19.12) 

Розважальна  

програма 

17.12 

13.00 

Учні молодшого 

шкільного віку 

СНВЗ «Мрія» 

Бібліотека №115 

«Іде Миколай у дитячий край»  

до Дня Миколая Чудотворця (19.12) 

Майстер клас 18.12 

13.30 

Дошкільники та учні 

молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Школа виживання для підлітків» 

до Дня захисту прав людини (10.12) 

Зустріч з 

психологом 

09.12 

14.00 

Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Не рубай ялинку!» 

за проектом «Я – за природу!» 

Виставка – колаж 

 

16-30.12 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Кольорове намисто різдвяно-новорічних свят» 
Погостини  

19.12 

12.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Паперові ліхтарики для ялинки» 

до Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12) 

Майстер  клас 

 

23.12 

16.00 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«В твоїх руках здоров’я і життя,  

тож бережи себе для майбуття» 

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

Викладка-

застереження 

01-08.12 
Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №119 

«День Святого Миколая серця добром зігріває»  

до Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12) 

Святкова мандрівка 18.12 

11.00 

Дошкільники 

Учні молодшого 

шкільного віку 

 

Бібліотека №119 

«Оригінальні новорічні іграшки» 

 

Майстер клас 19.12 

15.00 

Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

«Бібліотекарі – дітям з особливими потребами» Голосні читання 24.12 

10.30 

Спецгрупи 

ДНЗ № 176 

Бібліотека №119 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5Zn93obfAhXECCwKHYnjBPYQFjAMegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantydot.info%2Fauthors%2Fshkola-vyzhyvannya-dlya-pidlitkiv-urok-1-ya-ne-zhertva%2F&usg=AOvVaw3ysenGURbu5yeLgKwyyPT6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5Zn93obfAhXECCwKHYnjBPYQFjAMegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantydot.info%2Fauthors%2Fshkola-vyzhyvannya-dlya-pidlitkiv-urok-1-ya-ne-zhertva%2F&usg=AOvVaw3ysenGURbu5yeLgKwyyPT6

