
Соціокультурні заходи ЦБС Деснянського району на грудень 2021 р. 

Зміст роботи 
Форма  

проведення 

Дата 

проведен

ня 

Категорія 

користувачів 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

«Безпечні стосунки та здоров’я підлітків!» 

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12) 

Онлайн дайджест 01.12 Різні категорїї ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«Теrra інклюзія» 
#Time for story  

Онлайн 

читання 

01.12 Різні категорїї ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

Страуд «Агенція «Локвуд і Ко» 

з перекладачем В. Панченко  

Прямий етер  02.12 Різні категорії Галерея 

мистецтв 

«Твори добро, бо ти людина» 

до Міжнародного дня людей з інвалідністю (03.12) 

Година доброти 

Майстер клас 

03.12 Різні категорїї ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«Героям слава!» 

до Дня збройних сил України (06.12)  

#Time for story  

Онлайн 

читання 

06.12 Різні категорїї ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

 

Г. Чубач «Спортивна казочка. Миші грали у 

футбол»  

до Всесвітнього дня футболу (10.12)  

#Time for story 

Онлайн 

читання 

08.12 Різні категорїї ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

Ольга Саліпа «Зламані речі» Прямий етер 09.12 Різні категорії ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«Закон і ми»  

до Всеукраїнського тижня прав та до Дня прав 

людини (10.12)  

Онлайн 

консультація з 

юристом 

10.12 Різні категорії ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«Чого в Діда Мороза Борода з кудельки» 

 за твором Анатолія Григорука «Волелюбний  вітер» 

Сімейні читання 15.12 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

Київський міський фестиваль творчості дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями 

«Повіримо у себе» 

Художня 

виставка 

16.12 Різні категорії Галерея 

мистецтв 

«Святий Миколай дарує дива» 

до Дня Святого Миколая-Чудотворця (19.12) 

Святковий 

калейдоскоп 

18.12 Діти молодшого 

віку 

ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

Павло Браницький. Презентація книги «Снігова 

королева» 

Творча зустріч 21.12 Діти середнього 

віку 

ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 



«Хай Новий рік з добром до Вас іде!» Виставка-свято 21-31.12 Різні категорії ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«Сніжини витинанки»  

до Дня вирізання сніжинок (27.12) 

Handmade 

майстерня 

27.12 Різні категорії Галерея 

мистецтв 

«Дні святкові, ялинкові» 

  

Новорічний 

каламбур 

 

28.12 Діти молодшого та 

середнього віку 

ЦРБ ім. П. А. 

Загребельного 

«І лірик, і боєць» 

до 90 річчя від дня народження Григіра Тютюнника, 

українського прозаїка (05.12) 

Літературний 

портрет 

01-17.12 Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Микола Вороний: остання трагічна сторінка» 

до 150 річчя від дня народження, українського поета, 

письменника (06.12) 

Тематична 

розкладка 

01-17.12 Різні 

категорії Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Його ім'я – підступний СНІД» 

з спеціалістом по репродуктивній медицині  
 

Прямий етер 

02.12 

юнацтво 
Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Чи я знаю свої права і обов’язки?» 

до Дня прав людини (10.12)  
Прямий етер 

09.12 Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Право на щастя» 

з медичним психологом Оксаною Степанюк  
 

Прямий етер 

16.12 

юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Святий Миколай, до нас на свято завітай» 

до свята Святого Миколая чудотворця (19.12) 

Літературно-

музична година 
20.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Найкрутіші детективи всх часів» 

до 115 річчя від дня народження Дж. Чейза, 

англійського письменника (24.12) 

Виставка одного 

автора 

20-30.12 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Світило не тільки української, але й світової 

медицини» 

до 145 річчя від дня народження М. Д. Стражеска, 

українського терапевта (29.12)  

Інформ досьє 

22-30.12 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Розвінчуємо міфи» 

до Всесві́тнього дня боротьби́ зі СНІДом (01.12) 
Тренінг 01.12 Молодь  

Бібліотека ім.  

С. Олійника 



«В сяйві мрій» 

до 150 річчя з дня народження М. Вороного (06.12) 
Година поезії 03.12 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Зазирнути в минуле»  

до Дня Апостола Андрія Первозванного (13.12) 
Бібліовечорниці 10.12 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«В очікуванні дива»  

до Нового року та Різдва Христового 
Творчий  тренінг 24.12 

Різні категорії Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Особливі потреби особливих людей» 

до Міжнародного дня людей з інвалідністю (03.12) 

Вечір добра та 

милосердя 
03.12 

Різні категорії 
Бібліотека №151 

«Чейз — класик детективного жанру»  

до 115–річчя від дня народження, британського 

письменника (24.12) 

Інформаційна 

година 
23.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Новорічний вернісаж» 

до святкування Нового року (01.01) 

Святкова 

виставка 
20-30.12 Різні категорії Бібліотека №151 

«Ти знаєш, що ти – людина?» 
до Тижня права (01.12) 

Тематичний 

репортаж 
01-10.12 

Різні категорії 
Бібліотека №1 

«Живописець правди»  

до 90-річчя від дня народження Г. М. Тютюнника, 

українського прозаїка (05.12) 

Літературний 

портрет 
01–17.12 

 
Різні категорії  Бібліотека №1 

«Миколай про діток знає все, Подарунки кожному 

несе!»  

до Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12) 

Літературно – 

музичне свято 
19.12 

 

Діти дошкільного 

віку 
Бібліотека №1 

«Про СНІД вкотре і відверто»  
до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу (01.12) 

Профілактична 

година 

01.12 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей  

«Надія на майбутнє»  

до Міжнародного дня людей з інвалідністю (03.12) 

Благодійний  

концерт 
03.12 Різні категорії 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Я – дитина! Я маю право!»  

до Дня захисту прав людини (10.12) 
Правова валізка 

06-14.12 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Мої права – моє життя» 
до Дня захисту прав людини (10.12) 

Година 

спілкування 

10.12 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей  

«Чарівна скриня»  

до Дня Святого Миколая Чудотворця (19.12) 

Арт Простір 17.12 

 

Діти молодшого та 

середнього віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Нові імена, нові книжки» 

зустріч з дитячою письменницею Танею Поставною  

 

Літпеленг 22.12 

 

Діти середнього та 

старшого віку 

Бібліотека №115 

для дітей 



 

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

ЗАХОДИ ПРОХОДЯТЬ ЗА НАЯВНОСТІ У ВСІХ УЧАСНИКІВ   

«ЗЕЛЕНОГО» COVID-СЕРТИФІКАТУ!!! 

«Перлинки для ялинки» 

  

Майстер клас 28.12 

 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №115 

для дітей 

«Майстер ОК!» Майстер класи 02.12 

16.12 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна  

для дітей 

«Будь собою. Інші ролі зайняті» 

до Дня захисту прав людини  (10.12) 

Онлайн 

перехрестя 09.12 Діти старшого віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Сивий-бородатий чарівник іде до хати» 

до Дня Святого Миколая-Чудотворця (19.12) 

 

Чародій вечір 

 

17.12 Діти молодшого 

віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Книгиня радить» 
Флешбук 08.12 

22.12 

Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

для дітей 

«Казка вигадка, проте щось тут, браття не пусте!» 

 

Онлайн вікторина 

 
23.12 

Діти молодшого 

віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Я + Ти + Книжка!» Голосні читання 03.12 
Діти з інвалідністю 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Ті, що малюють між слів»  
до Міжнародного дня художника  (08.12) 

Арт-урок 08.12 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Книжкові іменини» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Віртуальна 

виставка 

14.12 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Миколай про діток знає все, подарунки кожному 

несе» до Дня Святого Миколая (19.12) 

Народознавча 

подорож 

17.12 Діти дошкільного 

та молодшого віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Барвиста ялинка» 

за програмою творчої майстерні «Мисли кольорово!» 

 

Майстер клас 

 

23.12 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Равликові читання з Лесею Мовчун» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Творча зустріч 24.12 Діти дошкільного 

та молодшого віку 

Бібліотека №119 

для дітей 

«Book симпатія: я читаю – ти читаєш» 

за проєктом «Книгодрайв» 

Відеокаст 30.12 
Різні категорії 

Бібліотека №119 

для дітей 


