01.09

0115.11

05.11
16.11

«Країна знань усіх
вітає…»
до Дня знань (01.09)
Інформаційний коктейль
«О, мова моя,
душа співоча
України!»до Дня української
писемності
та мови (09.11)
Виставка-вернісаж
Мовна світлиця
«Толерантність,
як засіб збереження
культури»
до Міжнародного Дня
толерантності (16.11)
Інформаційно-виховна
година

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

«Пізнай, прийми
та руку простягни…»

Контакти:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
тел.: (044) 546-90-15, 546-45-49
імейл: librari141@ukr.net
веб-сторінка: http://desnabib.kiev.ua

http://www.facebook.com/desnabib

Графік роботи:

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

Понеділок – Четвер:
10.00 – 20.00
П’ятниця: 10.00 – 17.00
Неділя: 11.00 – 18.00
Субота: вихідний

ПРОГРАМА
роботи з біженцями
на 2020 рік

Останній понеділок місяця –
санітарний день
.

Київ, 2020

«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...»
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
проєктом «Пізнай, прийми та руку
простягни».
Бібліотека проводить спільні
інтеграційні заходи для біженців і
мешканців Деснянського району.

ПРОГРАМА

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

Протягом
року

«Українське слово»

Протягом
року

«Скриня творчих
здібностей»

21.02

«В океані
рідної мови…»

Студія вивчення
української мови

Інтерактивні ігри

до Міжнародного Дня
рідної мови (21.02)
Мовний фітнес

02.04

«Серце наповнене
казкою…»
до 215-річчя від дня
народження Ганса
Крістіана Андерсена
(02.04)
Казкове рандеву

15-29.04

01.0631.07

«Збережемо красу
Землі!»
до Всесвітнього дня
Землі (22.04)
Виставка-заклик
«Місце зустрічі –
острів ВООКляндія»
Програма літнього
табору

26.06

«Крокуємо
до розуміння!»
до Всесвітнього Дня
біженця (20.06)
Інтернаціонпльний
вечір

Запрошуємо всіх любителів
книги та кінематографу
до активного читання та
перегляду!
КЛУБ ПРАЦЮЄ:

Програма клубу створена згідно
літературних та мистецьких
запитів слухачів
Університету третього віку
при територіальному центрі
соціального обслуговування
Деснянського району.

кожної другої
та
четвертої п’ятниці місяця

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

«ПІЗНАЙМО СВІТ
ЧЕРЕЗ КНИГУ
ТА КІНЕМАТОГРАФ»

з 11.00 до 13.00
Контакти:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
тел.: (044) 546-90-15, 546-45-49
імейл: librari141@ukr.net
вебсторінка: http:// www. desnabib.kiev.ua.
http://www.facebook.com/desnabib

Графік роботи:
Понеділок – Четвер:
10.00 – 20.00
П’ятниця: 10.00 – 17.00
Неділя: 11.00 – 18.00
Субота: вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день
.

Чекаємо
на
зустріч з Вами!

ПРОГРАМА
на 2020 рік

Київ, 2020

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Запрошуємо
всіх
бажаючих
долучитись до інтелектуального клубу
«Пізнаймо світ через книгу та
кінематограф» для корисного і цікавого
проведення дозвілля.
Девіз кіноклубу
«Дивись – читай!»
Засідання клубу передбачають
ознайомлення читачів:
 із важливими історичними подіями та
датами;
 з творчістю видатних особистостей у
сфері української, світової літератури
та мистецтва;
 перегляди художніх історичних,
біографічних кінострічок, кінофільмів
природознавчої тематики, екранізацій
літературних творів.
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.

ПРОГРАМА

31.01

23.09

персональна виставка
в Галереї мистецтв
Кузнєцової Дарії та
Косової Оксани
Оглядова екскурсія

«Зачаровані
кіномистецтвом»
Засідання кіноклубу

14.02 «Французький художник
імпресіоніст Клод Моне»
Година мистецтва

13.03

«Мотивація до життя» -

Тренінг з психології
24.04 «Збережемо красу Землі!»
до Всесвітнього дня Землі
(22.04)
Кіногодина

08.05 «Стала пам’ять людська
обеліском…»
до Дня Пам’яті та
примирення та Дня
Перемоги у Другій Світовій
війні (09.05)
Історико-патріотичний
екскурс

11.09

«Агата Крісті –
найдивовижніші факти
про життя»
до 130-річчя від дня
народження англійської
письменниці (15.09)
Кіноранок

«Мальовнича Україна»

02.10

«Щоб жити було
в радість…»
до Дня людей похилого віку
та дня музики (1.10)
Святковий концерт

06.11 «Дмитро Яворницький батько
українського козацтва»
до 165-річчя від дня
народження українського
історика, археолога (06.11)
Історико-культурологічна
година

11.12

«Чарівний світ
Катерини Білокур»
до 120-річчя від дня
народження української
художниці (07.12)
Бесіда за книгою

Дата

0620.03
13.03

Назва

«Ми - українці,
з родоводу
сильних духом!»
до Дня Добровольця
(14.03)
Виставка-репортаж,
Патріотичний ранок

Запрошуємо всіх любителів гри
у шахи до бібліотеки!

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

Ви знайдете
нових друзів та однодумців!

«Україна - держава
європейська…»
15.05

до дня Європи (16.05)
Година цікавих
повідомлень

23.1012.11

«Незламні. Історії
про українців
у Другій Світовій
війні»
до 76-річчя від дня
визволення України від
нацистських загарбників
(28.10)
Виставка-хроніка

«Права людинигарантія розвитку
людства» 0317.12
10.12

до Дня прав людини
(10.12)
Тематичний перегляд
літератури
Інформаційна година

«БІЛИЙ ФЕРЗЬ»
Клуб любителів гри у шахи
Контакти:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
тел.: (044) 546-90-15, 546-45-49
імейл: librari141@ukr.net
вебсторінка: http://desnabib.kiev.ua
http://www.facebook.com/desnabib

Графік роботи:
Понеділок -Четвер:
15.00–20.00
П’ятниця: 15.00-17.00
Неділя.: 14.00–18.00
Субота: вихідний
Останній понеділок місяця –
санітарний день

ПРОГРАМА
на 2020 рік

«Шахи - це розумова боротьба,
в якій поряд з перемогами
трапляються гіркі поразки.
Перемагає в шахах розумніший,
більш знаючий, більш умілий ».
Іващенко С.Д.

Київ, 2020

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ !
Сьогодні шахи – спорт, мистецтво
і наука. Це активний культурний
відпочинок і цілий світ переживань і
відчуттів. Кожен знаходить в них щось
своє...
Шахи
надають
людині
можливість
творчого
змагання,
розвивають розумові здібності людини,
фантазію, тренують пам'ять.

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.

Дата

02.0130.12

0310.01
06.01

0114.02
03.02
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
(від 7 до 75 років).

Грайте у шахи та розвивайте сильні
риси особистості,
такі як воля до перемоги,
рішучість, стійкість, витривалість,
витримку та винахідливість!

0212.03
02.03

ПРОГРАМА
Назва

«Шахи-гра по формі,
по змісту - мистецтво»
Виставка-інсталяція
«Жанрові експерименти
Миколи Сома»
до 85-річчя від дня
народження українського
поета (05.01)
Виставка-персоналія,
Літературна хвилинка
«Мої молитви - це мої
книжки…»
до Дня пам'яті Павла
Загребельного,
українського
письменника (3.02)
Виставка-пам’ять,
Година вшанування
«Наукова спадщина
України. Євген
Оскарович Патон»
до 150-річчя від дня
народження українського
вченого (04.03)
Виставка-персоналія,
Історичні хвилинки

