
Графік роботи гуртків та клубів ЦБС Деснянського району м. Києва 

на 2020 рік 
 

Бібліотеки для дорослих 
ПОНЕДІЛОК     ВІВТОРОК     СЕРЕДА         ЧЕТВЕР      П'ЯТНИЦЯ    СУБОТА     НЕДІЛЯ 

ЦРБ ім. П. А. 
Загребельного 

вул. Драйзера, 6  

044 546 90 44 

044 546 90 15 

 

10.00-17.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське слово» 

(для біженців ) 

 
15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

 

 

 

 

 

10.00-17.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське слово» 

(для біженців ) 

14.00-15.00 
Заняття по навчанню 

роботі в мережі 

Інтернет 

15.00-20.00 
Клуб любителів гри у 

шахи  

«Білий ферзь» 

17.00-18.00 
Розмовний клуб 

«Speaking Сlub» 

11.00-14.00 
ART – майстерня 

«ГаМа» 
 

15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

 

10.00-17.00 
Студія вивчення 

української мови 

«Українське слово» 

(для біженців ) 

14.00-15.00 
Заняття по навчанню 

роботі в мережі 

Інтернет 

 

15.00-20.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 
 

11.00-13.00 
Інтелектуальний клуб 

«Пізнаймо світ 
через книгу та 

кіно» 

 
15.00-17.00 

Клуб любителів співу 

«Троєщина 
співуча» 

14.00-17.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 
 

11.30-12.30 
15.00-16.00 

 Студія 
«ART-TALK» 

 
13.00-15.00 

ART - майстерня 
«ГаМа» 

 

11.00-13.00 
Розмовний клуб 

«Спілкування без 
кордонів» 

12.00-14.00 
Студія класичного 

мистецтва 
«ClassikART» 
14.00-16.00 

Дитяча академія 
наукових знань 

«SuperEd» 
14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи  

«Білий ферзь» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 
вул. Курчатова, 

9/21  

тел. 044 519 89 80 

15.00-17.30 
Гурток по вивченню 

англійської та 
японської мови 

«Діалог культур» 
15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

15.00-19.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

 

14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

 12.00-15.00 
Інтелектуальний клуб 

(друга - третя  

неділя місяця) 

 «Золотий вік»  

14.00-18.00 
Клуб любителів 

гри у шахи 

«Королівський 
гамбіт»» 

Бібліотека ім. 

С.Олійника 
вул. Кубанської 

України, 22  

тел. 044 518 46 27 

   14.00-16.00 
Молодіжний клуб 

(друга субота місяця)  

«Змінювати чи 
змінитись…» 

16.00-18.00 
Жіночий клуб 

(третій четвер місяця) 

 «Іванна» 

  

Бібліотека №1 

Броварський пр., 

89-а 

 12.00-14.00 
Гурток  

«Театральний» 

    12.00-14.00 
Гурток для дітей  
мол. та сер. віку 

 «REP (read, 
education, 

 Play = читай, 
учись, грай!» 

 



 

 

Будь ласка, уточнюйте дату, час та тему чергового заняття гуртка або засідання клубу 

 
Бібліотеки для дітей 

 ПОНЕДІЛОК   ВІВТОРОК       СЕРЕДА         ЧЕТВЕР        П'ЯТНИЦЯ     СУБОТА     НЕДІЛЯ 
 

Бібліотека 
№115 

вул. Бальзака, 28 

тел. 044 515 61 70 

 

 
13.00-14.00 

 
Клуб любителів 

книг та собак 

(останній понеділок 

місяця) 

для дітей 

молодшого віку 

«Пес, ковдра, 
книга» 

 

 
14.00-15.00 

 
Гурток любителів 

голосного читання 

(третій вівторок місяця) 

для дітей молодшого віку 

«Дорослі читають 
про Київ» 

 
14.00-15.00 

 
Територія Н 

об’єднання для всіх 
охочих любителів 

науки 
 (друга середа місяця) 

для дітей старшого 

шкільного віку) 

«Театр науки» 

 
 
 

 

 
14.00-15.00 

 
Творча майстерня 

(перший четвер місяця) 

діти середнього віку 

«Скарбниця ідей» 
 

 

 
 
 

 
 

 

Бібліотека ім. 

Ю. Гагаріна 
вул. 

Курчатова, 

9/21 
тел. 044 518 73 63 

  

12.00-13.00 
 

Лабораторія смаку 
Різні категорії 

«Space hall» 
 

  

13.00-14.00 
 

Лабораторія смаку 
Різні категорії 

«Space hall» 
 

 
 

  

 
Бібліотека 

№119 
вул. Кубанської 

України, 22  

тел. 044 518 52 41 

    

17.00-18.00 
 

Творча майстерня 
 (третій четвер місяця) 

для молодшого та 
середнього шкільного 

віку 

«МИСЛИ 
КОЛЬОРОВО!» 

   


