Запрошуємо всіх любителів
книги та кінематографу
до активного читання та
перегляду!

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

КЛУБ ПРАЦЮЄ:
кожної другої та
четвертої п’ятниці місяця
з 10.30 до 13.30

Загребельного

«Пізнаймо світ
через книгу
та
кінематограф»

Коли людина припиняє читати,
вона перестає мислити.
Дідро

Чекаємо Вас за адресою:
вул. Драйзера, 6
Понеділок - Четвер 15.00–20.00
Неділя -14.00–18.00
П’ятниця, субота – вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день
Телефони для довідок:
тел. 546-90-15, 546-45-49.
Адреса сайту:
http:// www. desnabib.kiev.ua.
e-mail: librari141@ukr.net.

Люди приходять у кіно,
Щоб захопитися тією ж мрією.
Бернардо Бертолуччи

Чекаємо
зустрічі з Вами!

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
КЛУБ
Київ, 2018

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Запрошуємо до інтелектуального
клубу «Пізнаймо світ через книгу та
кінематограф» для корисного і цікавого
проведення дозвілля.
Програма клубу створена згідно з
запитами
слухачів
Університету
третього віку при територіальному
центрі соціального обслуговування
Деснянського району.
Засідання клубу передбачають
знайомство з видатними митцями у
сфері літератури та мистецтва, а також
втіленням їх творів у кіно.
Також програмою передбачена
участь
слухачів
в
обговоренні
прочитаних літературних творів та
переглянутих кінострічок.

ПРОГРАМА КЛУБУ
17.01

26.01

09.02

23.02

1.03

Члени клубу мають право:
 користуватись інформаційними
ресурсами бібліотеки;
 брати участь у всіх заходах
бібліотеки та клубу;
 вносити пропозиції та зауваження
щодо діяльності роботи клубу,
 вдосконалювати форми його
роботи.

23.03

25.05

«Постімпресіонізм. Поль Гоген»
Година мистецтва
до170-річчя від дня народження,
французького живописця, графіка,
скульптора

14.09

Художній фільм про Матір Терезу

28.09

«Від старовинних до сучасних
бібліотек»
до Всеукраїнського дня бібліотек

12.10

Художній фільм про Коко Шанель

26.10

«Врятуємо Чорне море»
Екологічна година
до Міжнародного дня Чорного
моря

09.11

«Усміхнений у слові. Іван НечуйЛевицький»
Літературний вечір
до 180-річчя від дня народження
українського письменника

23.11

Художній фільм про У. Черчіля

14.12

«Марко Вовчок - видатне явище
в історії української літератури»
Вечір-портрет
до 185-річчя від дня народження
української письменниці,
етнографа

28.12

Художній фільм про Ч. Чапліна

«Великий українець Гнат Юра»
Літературно-мистецький вечір
до 130-річчя від дня народження
українського актора, режисера
Художній фільм про
О. Гумбольдта та К. Гаусса,
німецьких мандрівника та вченого
«Романтизм, поетичний стиль
та світосприйняття Генріха
Гейне»
Літературно-поетичний ранок
до 220-річчя від дня народження
німецького поета
Документально-біографічний
фільм про Т. Шевченка
«Борислав Брондуков. Комік з
сумними очима»
Творча зустріч з Катериною
Брондуковою до 80-річчя від дня
народження Брондукова Б. М.,
українського актора
Художній фільм про Імре
Кальмана

13.04

Художній фільм про К. Бенца

27.04

«Відлуння Японії в Києві: парк
Кіото» до Дня довкілля

11.05.

«Перемога - одна на всіх!»
Кіноперегляд
до Дня Пам’яті, примирення і
Перемоги у Другій Світовій Війні

Програма клубу 2018
Дата

Назва

2.0130.12

«Шахи-гра по формі,
по змісту - мистецтво»
Виставка-інсталяція
«Злука – соборність - воля.
Український вимір»
Презентація виставки до Дня
Соборності України,
шаховий турнір
«Кінематографічна
спадщина Павла
Загребельного»
Інформаційна година до дня
пам’яті класика української
літератури
«Неподільна Україна безпечна Європа!»
Експрес - інформування до
Дня Європи (19.05)
«Героїчні сторінки Другої
Світової війни. Визволення
України»
Патріотична хвилинка до 74річчя визволення України від
нацистських загарбників
(28.10)
«Україна пам’ятай, - світе
знай!»
Година - реквієм до Дня
пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій (25.11)

22.01

1.02

17.02

29.10

22.11

27.12

«Новий рік у різних країнах
світу»
Святкова вікторина

Запрошуємо всіх любителів
гри
у шахи до бібліотеки!

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

Ви знайдете
нових друзів та однодумців !

«Білий ферзь»
клуб любителів гри у шахи

Чекаємо Вас за адресою:
вул. Драйзера 6
Понеділок-Четвер15.00–20.00
Неділя-14.00–18.00
П’ятниця, субота–вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день
Телефони для довідок:
тел.546-90-15, 546-45-49.
Адреса сайту:
http:// www. desnabib.kiev.ua.
e-mail: librari141@ukr.net.

«…І виникає ігрова напруга
Серед шифрованих полів,
В розпалі «вдумливої битви»
Білого з чорним королів…»
Борода-Борисов В.

Київ, 2018

Шановні користувачі !
На сьогоднішній день шахи - гра, яка
визнана Олімпійським видом спорту.
У шахи грають більше 25%
населення планети, що говорить про
значущість цієї гри. Шахи, як вид спорту
визнаний більш ніж у ста країнах світу і
майже в кожному великому місті є
власні клуби любителів гри в щахи.
20 липня 1966 році був офіційно
заснований Всесвітній день шахів.
Для Вас в бібліотеці діє протягом
року книжкова виставка «Шахи - гра по
формі, по змісту - мистецтво», яка
розповідає про історію розвитку
шахового
мистецтва,
знаменитих
шахістів,
а
також
представлена
література, яка навчає влучним шаховим
комбінаціям.

Бібліотека пропонує всім
бажаючим доєднатися до діяльності
клубу
«Білий ферзь».
Членами клубу можуть бути
користувачі бібліотеки будь-якого віку.
Члени клубу мають право:
- брати участь у всіх заходах бібліотеки
і клубу;
- вносити пропозиції та зауваження
щодо діяльності роботи клубу;
- вдосконалювати форми його роботи;
- користуватися інформаційними
ресурсами бібліотеки.

Шахи стануть любов'ю всього
вашого життя!
Вислови відомих особистостейшахістів про гру:
«Половина всіх варіантів, які шахіст
розраховує під час партії, виявляється
непотрібною, але, на жаль, ніхто
заздалегідь не знає, яка саме це половина»
Тімман Я.

«Кожен з нас знає, що шахіст ніколи не
продумує усі можливі варіанти... Шахіст
під час партії обмірковує приблизно 2-4
ходи; визначає він їх інтуїтивно, на
підставі досвіду».
Ботвинник М.

«Найкращі плани і хитромудрі тактичні
задуми можуть загинути через цейтнот прямий наслідок нашої невпевненості».
Каспаров Г.

«Моя сильна сторона - середина гри. Я
отримую задоволення від критичних
моментів! Це, безсумнівно, компенсується
у перших ходах та не зовсім ідеальній грі в
ендшпілі. У моїх партіях я часто навіть до
нього не доходжу!»
Спаський Б.

Грайте у шахи, розвивайте пам'ять,
творче мислення і розумові здібності!

«У Паскаля сказано: чим розумніша
людина, тим більше різних характерів вона
бачить. Це як у шахах: хороший гравець
бачить все розмаїття партій, поганому
здається, що вони всі однакові».
Толстой Л.

Програма роботи - 2018
Дата

Назва

2.0128.12

«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)
«Українська мова-духовний
скарб нації…»
Мовознавча година
до Дня української писемності
та мови (9.11)
«Толерантність врятує світ»
Презентація виставки-перегляду
до Дня толерантності (16.11)

8.11

15.11

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

«Пізнай, прийми
та руку простягни…»

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

Програма
проекту роботи
з біженцями

Київ, 2018

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.

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.

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

Запрошуємо до бібліотеки всіх
членів родин біженців
з користю
проводити свій навчальний та
дозвільний час!

