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Поточний бібліографічний список «Деснянський 

район на сторінках преси» повідомляє про найважливіші 

статті з періодичних видань, що надійшли в Центральну 

районну бібліотеку ім. П. А Загребельного Деснянської 

ЦБС протягом 2020 року. 

Видання в бібліографічному списку розміщені за 

рубриками, в межах рубрик – офіційні матеріали у 

логічній послідовності, статті з газет та журналів в 

алфавітному порядку. 

Бібліографічний список «Деснянський район на 

сторінках преси» розрахований на широке коло читачів. 

 

 

                                     

 
Укладач: Л. Ю. Рибалка 

 

 

 

Контактна інформація:                                            

м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 6 

тел.: (044)546-45-49, 

      (044)546-90-45 

імейл: library141@ukr.net. 

вебсторінка: http://desnabib.kiev.ua 

http://www.facebook.com/desnabib 
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К 2. Природа. Природні ресурси району 

 

Благоустрій району, озеленення 

У Деснянському районі створили чотири нові сквери 
[Текст] : [сквери на вул. Лисківській, вул. Кіото, вул. Мілютенка, 

вул. М. Цветаєвої] // Хрещатик. – 2020. – 17 лип. (№ 49). – С. 2 : 

фот. 

 

К. 6. Господарство району 
 

На Троєщині готуються відкрити восени новий дитячий 

садок [Текст] // Хрещатик. – 2020. – 22 трав. (№ 36). – С. 1 : фот. 

 

К.8. Фізична культура і спорт 
 

На Троєщині у Києві облаштували сучасний 

міжшкільний стадіон [Текст] : [міжшкільний стадіон спецшколи 

№ 250 та школи № 263 ім. Є. Коновальця] // Хрещатик. – 2020. –  

8-11 груд. (№ 79). – С. 4 : фот. 

 

К. 9. Наука. Освіта. Культура 

 
Закомірний, Ігор. Бібліохаб – сучасний культурно-освітній 

простір для дітей, молоді та дорослих [Текст] : до загальних зборів 

НАПН України : [бібліотека № 115 Деснянського району м. Києва] 

/ Ігор Закомірний, Тетяна Оврас // Педагогічна газета України. – 

2020. – верес.-жовт. № 5 (279). – С. 6 : фот. 

 

Мер відвідав сучасний бібліохаб на Троєщині [Текст] : у 

День бібліотек, 30 вересня, міський голова Києва Віталій Кличко 

перевірив, як дитячу бібліотеку на Троєщині перетворили на 

сучасний бібліохаб // Хрещатик. – 2020. – 2 жовт. (№ 63). – С. 1 : 

фот. 
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К. 10. Літературне життя району 

 

Шкляр, Василь. Українською заговорять навіть в Африці, 

якщо без неї неможливо буде повноцінно жити [Текст] : [розмова з 

відомим українським письменником Василем Шклярем про війну 

на сході країни, враженнями від фільму "Чорний Ворон", 

українські історичні паралелі та ін.] / Шкляр, Василь, Пустельник, 

Людмила // Слово просвіти. – 2020. – 20-26 серп. (№ 34). – С. 10-11 : 

фот. 

 

К. 11. Мистецтво 
 

Ганушкевич, Цезарій. Палітра Цезарія Ганушкевича 

[Текст] : [інтерв'ю з українським художником, мешканцем 

Деснянського району Цезарієм Ганушкевичем] / Ганушкевич, 

Цезарій, Капустянська, Наталка // Культура і життя. – 2020. –  

15 трав. (№ 9). – С. 14-15 : фот. 

 

Горовий, Анатолій. Подорож крізь час [Текст] : [інтерв'ю з 

українським художником, поетом та істориком Анатолієм Горовим 

про його виставку живопису, яка експонується у Музеї 

Гетьманства] / Горовий Анатолій, Хорс Ірина ; розмову вела Ірина 

Хорс // Культура і життя. – 2020. – 11 верес. (№ 17). – С. 12 : фот. 

 

Данильчук, Петро. Істина в красі [Текст] : [письменник, 

кінорежисер, кінодраматург – Олександр Довженко] // Пенсійний 

кур`єр. – 2020. – 10 квіт. (№ 15). – С. 12 : фот. 

 

Дорош, Євген. Биков любив сільських дівчат і свіже молоко 

[Текст] : [зйомки фільму "Максим Перепелиця"] // Пенсійний 

кур`єр. – 2020. – 27 берез. (№ 13). – С. 12 : фот. 

 

Корнійчук, Володимир. Балетна мозаїка в Національній 

опері України [Текст] : [гала-концерт студентів та учнів Київської 

муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря, що 
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розміщується у Деснянському районі столиці] // Культура і життя. 

– 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 16 : фот. 

 

Лісецький, Степан. Музика Олега Киви незабутня [Текст] : 

[спогади про творчість українського композитора Олега Киви, 

мешканця Деснянського района столиці] // Культура і життя. – 

2020. – 28 лют. (№ 4). – С. 6 : фото. 

Матяш, Марія. Наш Сергій [Текст] : [115-річчя від дня 

народження генія світового балету Сержа Лифаря] // Пенсійний 

кур`єр. – 2020. – 10 квіт. (№ 15). – С. 11 : фот. 

 

Непиталюк, Аркадій. "Наш серіал має просвітницьку 

місію" [Текст] : [інтерв'ю з українським режисером про серіал  

"І будуть люди", знятого за однойменним романом Анатолія 

Дімарова на студії "Фільм-ua"] // Культура і життя. – 2020. – 13 

листоп. ( № 21). – С.1, 3 : фот. 

 
Овчаренко, Едуард. Несвяткові настрої до ювілею [Текст] : 

народний художник України, лауреат Шевченківської премії 

Валерій Франчук 10 вересня відзначив свій ювілейний день 

народження // Слово просвіти. – 2020. – 17-23 верес. (№ 38). – С. 1, 

16 : фот. 

 

Овчаренко, Едуард. Погляд на світ Юрія Базавлука [Текст] 

: [виставка члена НСХУ "Пори року" у Муніципальній галереї 

мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного Деснянського району 

столиці] // Слово просвіти. – 2020. – 29 жовт.-4 листоп. (№ 44). – С. 

15 : фот. 

 

Пащенко, Анастасія. Над ким кряче чорний ворон? [Текст] : 

[про вихід у прокат історичного фільму "Чорний ворон" за 

романом українського письменника, мешканця Деснянського 

району Василя Шкляра] // Кіно-театр. – 2020. – № 2. – С. 6 : фот. 

 

Саква, Олександр. Дзвони Холодного Яру [Текст] : [про 

історичний фільм "Чорний ворон" за романом українського 
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письменника, мешканця Деснянського району Василя Шкляра] // 

Кіно-театр. – 2020. – № 2. – С. 7-9 : фот. 

 

Семененко, Наталія. Душею виконаний злет... [Текст] : 

[зустріч вихованців Київської муніципальної української академії 

танцю, що розташована у Деснянському районі столиці, із митцями 

французької Гранд Опера] // Музика. – 2019. – № 3/4. – С. 23-25 : 

фот. 


