АДРЕСА:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
e-mail: librari141@ukr.net
http:// www. desnabib.kiev.ua
http://www.facebook.com/desnabib
Графік роботи бібліотеки:
Пн-Чт 10.00-20.00
Пт 10.00-17.00
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

«Пізнай, прийми
та
руку простягни…»

ПРОГРАМА
Саме бібліотека
задовольнить Вас в пошуку
необхідної інформації,
цікавому та корисному
дозвіллі !

роботи з біженцями

Київ, 2019

«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...»

Програма роботи на
2019 рік

Конвенція 1951 року про статус біженців

Загальна декларація ЮНЕСКО
про культурне різноманіття –
прекрасний інструмент діалогу та
розвитку між народами.
Центральна районна бібліотека
ім. П. А. Загребельного ЦБС
Деснянського
району
та
Благодійний фонд РОКАДА, який у
рамках співпраці з Представництвом
Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців виконує
програму
соціальної
допомоги
біженцям і шукачам притулку в місті
Києві, з 2011 року ведуть роботу за
спільним соціокультурним проектом
«Пізнай,
прийми
та
руку
простягни».
Проект
спрямований
на
проведення в бібліотеці спільних
інтеграційних заходів для біженців і
мешканців Деснянського району.

В
бібліотеці
проводиться
соціокультурна та просвітницька
робота:
- працює студія вивчення мови
«Українське слово» та розмовний
клуб «Спілкування без кордонів»;
- надаються консультації юриста
та психолога;
- відбуваються семінари-тренінги з
гендерної тематики;
- проводяться різноманітні заходи:
o історичні години та години
інтерактивного спілкування;
o мистецькі
та
інтернаціональні
вечори
дружби;
o організовуються книжкові
виставки;
o майстер-класи
з
образотворчого мистецтва та
рукоділля.

Дата
Протягом
року

Назва заходу
«Українське слово…»

Студія вивчення української мови

Протягом
року

«Спілкування без кордонів»
Розмовний клуб

Протягом
року

«Територія дитячої планети»

03.01

«Зимові мотиви»

21.02

«Краща мова єднання українська»

Інтерактивні ігри
Майстер-клас

Мовознавчий діалог до
Міжнародного Дня рідної мови
(21.02)

21.03

«З весняним рівноденням
Новруз іде до нас!»

15.04

«Людина і природне
середовище»

Святковий ранок

Екологічна мандрівка до Дня
довкілля (20.04)

03.0631.07

«Веселімось, читаймо, літечко
вітаймо!»

20.06

«Всесвітній День біженця.
Підтримай полум’я надії!» -

Програма літнього табору

Мистецький

ранок до Всесвітнього
Дня біженця (20.06)

11.07
16.11

«Свято шоколаду»

Пізнавальна година до Всесвітнього
Дня шоколаду (11.07)

«Толерантність-важлива умова
миру й злагоди в родині та
суспільстві»
Тематичний ранок
до Дня толерантності (16.11)

01-15.11

«Мово, рідна! Ти вічність»
виставка-вернісаж до Дня
української писемності та мови
(09.11)

