Бібліотека ім. Гагаріна для дітей
Адреса:
м. Київ, вул. Академіка Курчатова, 9/21,
тел.: (044) 518-73-63
імейл: bibliot.im.gagarina@ukr.net
https://www.facebook.com/bibliotekaimgagarina/

Лабораторія смаку «Space hall»
дитячі об’єднання
Щомісячно: 12.00-13.00

*******
Бібліотека № 119 для дітей
Адреса:
м. Київ, вул. Кубанської України, 22
Телефон: (044)518-52-41
імейл: library119@ukr.net

*******
Бібліотека ім. В. Кучера
Адреса:
м. Київ, вул. Академіка Курчатова 9/21
тел.: (044) 519-89-80
імейл: bibliotekakuchera@ukr.net

Королівський гамбіт
клуб любителів гри у шахи
Щоденно: 15.00-19.00 (крім суботи)
п’ятниця, неділя: 14.00-18.00
Золотий вік
клуб спілкування людей літнього віку
третя неділя місяця:
12.00-15.00

Мисли кольорово!
творча майстерня для дітей
молодшого та середнього віку
кожен третій четвер місяця:
15.00-16.00

*******

Бібліотека ім. С. Олійника
Адреса:
м. Київ, вул. Кубанської України, 22
тел.: (044) 518-46-27
імейл: library.oliynika@ukr.net

Іванна
жіночий клуб
Третій четвер місяця: 16.00-18.00
Рівність між рівними
гендерна book-студія
вільного спілкування
Щомісячно
Етика_LAB
гурток
для дітей молодшого віку
Щомісячно: понеділок: 14.00

Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва
Центральна районна бібліотека
ім. П. А. Загребельного

БІБЛІОТЕКИ – простір
для дозвілля та розвитку
К ЛУБИ ТА ТВОР Ч І ОБ ’ Є ДНАНН Я
ЦБС Д ЕСН ЯН СЬКОГО РА ЙОН У
2021

У програмах можливі зміни.
Слідкуйте за анонсами
на нашій сторінці
http://www.desnabib.kiev.ua

Заходи відбуваються
з дотриманням
карантинних вимог!

Киї в, 2021

ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!
Вашій увазі пропонуємо розклад гуртків,
клубів, об’єднань, студій бібліотек
нашого району.

Центральна районна бібліотека
ім. П. А. Загребельного
Адреса:
м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 6
тел.: (044) 546-90-45,(044) 546-45-49.
імейл: librari141@ukr.net
вебсторінка: http://www.desnabib.kiev.ua
http://www.facebook.com/desnabib

Вікеномі
інтелектуально розважальний клуб
з фінансової грамотності
для різних категорій користувачів
Четвер: 11.00-16.00
Білий ферзь
клуб любителів гри у шахи
Щотижня: 14.00-20.00 (крім суботи)
П’ятниця: 14.00-17.00
Неділя: 14.00-18.00
60+
Заняття по навчанню роботі
у мережі Інтернет
Вівторок, четвер: 14.00-16.00

Школа молодого лідера
школа для юнацтва
Середа: 17.00-19.00
Super Ed
дитяча академія наукових знань

для дітей молодшого та середнього
шкільного віку
Неділя: 12.00-13.00

«ВВС» book’s bridge for children
гурток любителів дитячого читання
Кожної другої та четвертої
неділі місяця о 13.00
Літературне кафе
Кожний другий вівторок місяця
13.00

*******

Бібліотека № 1
А дре са:
м. Київ, Броварський проспект, 89-А
імейл: bikivnabib1@ukr.net
вебсторінка: http://desnabib.kiev.ua
http://www.facebook.com/desnabib

Speaking club
розмовний клуб
Понеділок: 17.00-18.00
Четвер: 17.00-18.00

Театральний
гурток для дітей середнього та старшого
шкільного віку
Щомісячно: вівторок 12.00

Троєщина співуча
клуб любителів співу
П’ятниця: 15.00-17.00
АRTMILA
гурток образотворчого мистецтва
для дітей молодшого та шкільного віку
Середа: 17.30-18.30
П’ятниця : 17.30-18.30

REP
(read, education, play
= читай, учись, грай!)
гурток для дітей молодшого
та середнього шкільного віку
Щомісячно: неділя: 12.00

*******
Бібліотека № 115 для дітей

Адреса:
м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 28
+380630373516
імейл: library115@ukr.net,
https://www.facebook.com/lybra115

Основи 3D – моделювання
курси із навчання роботи
з 3Д-принтером
для дітей середнього віку
Середа: 16.00 до 17.30
Enjoy Art Studio
творча майстерня
для різних категорій користувачів
П’ятниця: 14.00-15.00
Територія Н
об’єднання любителів науки
для дітей середнього та старшого
шкільного віку
Субота: 15.00-17.00
АRTMILA
гурток образотворчого мистецтва
для дошкільнят
Вівторок, четвер: 17.30-18.30
Творчі долоньки
гурток ліплення з солоного тіста,
пластиліну, глини
для дошкільнят та дітей молодшого віку
Щосуботи: 11.15-12.00
Цікава іноземна: англійська
студія з вивчення іноземних мов
в ігровій формі
для дітей молодшого та середнього віку
Понеділок, середа: 15.30
VITAMIN
гурток з вивчення французької мови
для дітей молодшого та старшого віку
діти 6-10 років
Вівторок, п’ятниця: 16.00-17
діти 11-15 років
понеділок, четвер: 16.00-17.00

