
 

 

Програма роботи - 2018 

Дата Назва  

2.01-

28.12 
«Українське слово…» 

 

Студія вивчення української 

мови (два рази на тиждень) 
 

21.02 «Мова барвиста, мова багата, 

рідна і тепла, 

як батьківська хата» 
 

Бесіда до Міжнародного Дня 

рідної мови (21.02) 
 

21.03 «Новруз - свято весни. 

Історія та традиції» 
 

Інформаційна година, 

бібліочаювання 
 

4-29.06 «Книжкове літо запрошує …» 

Програма літніх таборів 

20.06 «Етнокультурна мозаїка в 

бібліотеці» 

Інтернаціональний 

вечір-діалог  

до Всесвітнього Дня біженця 

(20.06) 

8.11 «Українська мова-духовний 

скарб нації…» 

Мовознавча година 

до Дня української писемності 

та мови (9.11) 

15.11 «Толерантність врятує світ» 

Презентація виставки-перегляду 

до Дня толерантності (16.11) 

 

 

Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6 

Тел.: 546-45-49, 546-90-44 

e-mail: librari141@ukr.net 

веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua 
 

Графік роботи бібліотеки: 
Пн - Чт  10.00-20.00 

Пт, Сб – вихідні 

Нд -11.00-18.00 

Останній понеділок місяця –  

Санітарний день 

Централізована бібліотечна 

система Деснянського району 

  м. Києва 

              Центральна районна бібліотека 

                   ім. П. А. Загребельного 

              

  
««ППііззннаайй ,,   ппррииййммии     

      ттаа   ррууккуу   ппррооссттяяггннии……»»   
 

            

 

Програма  

проекту роботи  

 з біженцями 
 

 

 

 

Київ, 2018 
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Шановні користувачі! 
 

ЦРБ ім. П. А. Загребельного та 

Благодійний фонд РОКАДА, який в 

рамках співпраці з Представництвом 

Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців виконує 

програму соціальної допомоги 

біженцям і шукачам притулку в м. 

Києві, з 2011 року ведуть роботу за 

спільним соціокультурним проектом 

«Пізнай, прийми та руку 

простягни…». 

Для багатьох європейських країн, 

у тому числі і для України стає дедалі 

актуальнішою проблема біженців. Це 

пов'язано з існуванням у ряді держав 

«гарячих точок», воєнними діями, 

нестабільністю політичних режимів, 

голодом, природними катастрофами 

тощо. 

В нашій країні надання допомоги 

біженцям – є сьогодні темою 

важливої суспільної значимості. 
 

 За визначенням Конвенції 1951 року 

про статус біженців: 

 
«Біженцем визнається особа, яка 

«знаходиться поза межами рідної 

країни внаслідок добре обґрунтованих 

побоювань стати жертвою 

переслідування через свою расу, 

релігію, національність, 

приналежність до певної соціальної 

групи або політичні погляди і не може 

або не бажає 

скористатися захистом своєї 

країни...». 

 

Проект спрямований на 

проведення в бібліотеці спільних 

інтеграційних заходів для біженців та 

мешканців Деснянського району. 

 Організація в бібліотеці 

освітньо - культурної роботи має 

особливий практичний інтерес для 

реалізації соціальної політики 

України.  

Успішна соціальна адаптація 

біженців робить істотний внесок у 

розвиток економіки та соціальних 

відносин в нашій країні, у 

формування та підтримку політичної 

стабільності. 
 

 

  

В бібліотеці проводиться 

культурно - просвітницька робота: 

- протягом року працює студія 

вивчення української мови  

«Українське слово»; 

- надаються консультації юриста та 

психолога; 

- відбуваються семінари-тренінги з 

гендерної тематики; 

- проводяться різноманітні заходи: 

години інтерактивного спілкування, 

історичні години, інтернаціональні 

вечори дружби, мистецькі вечори, 

організовуються книжкові виставки;  

- майстер-класи та ін. 
 

 

Запрошуємо  до бібліотеки всіх 

членів родин  біженців  

з користю  

проводити свій навчальний та 

дозвільний час! 

 


