ПРОГРАМА КЛУБУ 2019
Дата

Назва

«Шахи-гра по формі, по
змісту- мистецтво»
Виставка-інсталяція
04.01 «Степан Бандера: життя,
присвячене свободі»
Історична хвилинка до 110річчя від дня народження
(01.01)
04.02
«Павло Загребельний:
завжди несподіваний,
завжди цікавий»
Відео-година до Дня пам'яті
(03.02)
14.02 «Афганістан: героїзм крізь
біль та сум…»
Історико-патріотична
хвилинка
до
30-річчя
виведення
військ
з
Афганістану (15.02)
14.03
«Подвиг добровольців справжній приклад
незламності духу»
Патріотичний ранок,
концерт до Дня Добровольця
(14.03)
10«Україна - країна
європейських цінностей»
21.05
Виставка-панорама
16.05
«Європульс. Все про
Європу»
Віртуальна подорож до
тижня Європи (13-19.05)
02.0130.12

21.09- «Війни священні сторінки
04.10 навіки в пам’яті людській»
визволення
28.10 до 75-річниці
України від нацистських
загарбників (28.10)
Виставка-репортаж,
Патріотична хвилинка
03«Права людини і
17.12 громадянина» Тематичний
перегляд літератури
10.12 Інформаційна година до Дня
права (10.12)

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва
ЦРБ ім. П. А. Загребельного

«БІЛИЙ ФЕРЗЬ»
клуб любителів гри у шахи
Чекаємо Вас за адресою:
м. Київ, вул. Драйзера 6
Понеділок -Четвер 10.00–20.00
Неділя - 11.00–18.00
П’ятниця - 10.00–17.00
Субота–вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день

Адреса сайту:
http:// www. desnabib.kiev.ua
e-mail: librari141@ukr.net
http://www.facebook.com/desnabib

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

Київ – 2019

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ !
Шахи - чудова гра з
найдавнішою історією.
За твердженням психологів,
шахи допомагають людям будь-якого
віку тренувати розум та кмітливість,
розвивають логічне міркування.
В 1966 році був офіційно
заснований Всесвітній день шахів, що
відзначається 20 липня.

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.

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.
Протягом року в бібліотеці
проходять шахові турніри для читачів
різних вікових категорій.

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

Цікаві факти про шахи:

Найдовша теоретично
можлива гра в шахи може
складатися з 5949 ходів.
 Чому традиційні шахові фігури
не схожі на фактичних солдатів,
слонів і королів? Причина
проста: перш ніж гра досягла
Європи, гра пройшла через
ісламський світ.
 Іслам забороняє робити статуї
тварин або людей і тому шахові
фігури
набули
трохи
абстрактного вигляду. Коли гра
поширилася на християнську
Європу, фігури не змінилися.
 Вислів «Шах і мат» походить
від перського слова «ShahMat»,
що означає «Король помер».
 З вихідного положення, коли
всі фігури на своїх місцях, існує
вісім різних способів поставити
мат в два ходи і 355 різних
способів поставити його у три
ходи.


ЗАПРОШУЄМО
ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

Емануель Ласкер (1868-1941) з
Німеччини зберігав титул
чемпіона світу з шахів більше
часу, ніж будь-який інший
гравець в історії: 26 років і 337
днів.

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)

Програма клубу створена згідно
календаря пам’ятних дат
2019 року,
літературних та мистецьких
запитів слухачів Університету
третього віку при
територіальному центрі
соціального обслуговування
Деснянського району.

КЛУБ ПРАЦЮЄ:
кожної другої та
четвертої п’ятниці місяця
з 11.00 до 13.00

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

Чекаємо на Вас за адресою:
вул. Драйзера, 6
Графік роботи бібліотеки:
Понеділок - Четвер 10.00–20.00
П’ятниця- 10.00–17.00
Неділя -11.00–18.00
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.

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

«ПІЗНАЙМО СВІТ
ЧЕРЕЗ КНИГУ
ТА КІНЕМАТОГРАФ»

Програма
інтелектуального клубу

на 2019 рік
Чекаємо на
зустріч з Вами!
Київ, 2019

ПРОГРАМА КЛУБУ 2019

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Запрошуємо
всіх
бажаючих
долучитись до інтелектуального клубу
«Пізнаймо світ через книгу та
кінематограф» для корисного і цікавого
проведення дозвілля.
Засідання клубу передбачають:
 знайомство з творчістю видатних
особистостей у сфері української та
світової
літератури,
науки,
мистецтва;


привертання
уваги
читачів
бібліотеки до знаменних історичних
подій;

 перегляди
документальних,
біографічних кінострічок, екранізацій
літературних творів.
Члени клубу мають право:

Дата

11.01 «Сергій Параджанов – легенда та геній
світового кіно» година мистецтва
до 95-річчя від дня народження
вірменського і українського
кінорежисера (09.01)
26.01
«Джеккі» - перегляд біографічної
кінострічки про Жаклін Кеннеді
08.02
«Ким би ти не був, будь краще!»
історична година
до 210-річчя від дня народження
Авраама Лінкольна, американського
державного діяча (12.02)
22.02

15.03

22.03

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

Назва заходу

12.04

26.04

«Марко Вовчок - видатне явище в
історії української літератури» вечірпортрет присвячений українській
письменниці, етнографу
«Пісня буде поміж нас…»
Кіногодина до 70-річчя від дня
народження Володимира Івасюка (04.03)
«Великий киянин – Олександр
Вертинський» літературний ранок
до 130-річчя від дня народження
видатного актора, поета, композитора
(21.03)
«Чарлі Чаплін: історія великого
коміка німого кіно» кіноранок
до 130-річчя від дня народження
американського актора та режисера кіно
(16.04)
«Скарбниця Шекспірівської
творчості. Нове прочитання»
літературно-біографічний ранок до
455-річчя від дня народження
англійського драматурга і поета (23.04)

10.05 «Сюрреалізм Сальватора Далі» година
мистецтва
до 115-річчя від дня народження
іспанського і американського художника
(11.05)
24.05
«Прометей європейської літератури,
або творчість Оноре де Бальзака»
літературний ранок
до 220-річчя від дня народження
французького письменника (20.05)
13.09
«Я син свого часу…» кіногодина
до 125-річчя від дня народження
Довженка О. П. українського
кінорежисера (10.09)
20.09 «Хочем жити вольною сім’єю, чути в
серці людяності щем…»
літературна мозаїка до 90-річчя від дня
народження Павличка Д., українського
поета (28.09)
04.10
«Мистецтво творять шал і розум…»
кіноранок до 110-річчя від дня
народження Богдана-Ігоря Антонича,
видатного українського поета (05.10)
18.10

08.11

22.11

06.12

«Лине слава козацька з далеких
віків…» патріотична година
до Дня українського козацтва та
захисника України (14.10)
«Битва за Київ. Факти, спогади та
роздуми»
історико-літературний огляд
до 76-річчя з дня вигнання нацистів з
міста Києва (06.11)
«Принцеса Монако» - перегляд
біографічної кінострічки
«Происхождение»-перегляд
біографічної кінострічки про Чарльза
Дарвіна, англійського біолога

