
ПРОГРАМА 2021 

Дата Назва 

02.01-

30.12 

«Шахи-гра по формі,  

по змісту- мистецтво»  

Виставка-інсталяція 

 

22..01 

«Велична й єдина, моя Україно!» 

Історичний онлайн екскурс 

до Дня Соборності (22.01) 

30-

31.01 

            

Щахматний турнір 

04.02 «Павло Загребельний: завжди 

несподіваний, завжди цікавий»  

Відео-година  

до Дня пам'яті (03.02) 

19.01 Пам’ять про Героїв  

стукає в наші серця…» 

Прямий етер 

до Дня Героїв Небесної сотні (20.02) 

 

12.03 «І знову добровольці  

стали на захист Вітчизни…» 

Патріотичний екскурс 

до Дня Добровольця (14.03) 

02.04 «Співтовариство вільних держав, 

єдиних в рішучості зберегти 

власну безпеку…» 

Історичний хроногаф 

до дня створення НАТО (04.04) 

07-

17.05 

«Безсмертя воїнської слави  

пломеніє у вічних вогнях!» 

Виставка-спомин 

до Дня Пам’яті та примирення  

та Дня Перемоги у Другій Світовій 

війні (09.05) 

16-

17.10 

Шахматний турнір 

до Дня українського козацтва (15.11) 

19.11 «За честь, за волю,  

за українську долю» 

Година-спогадів 

до Дня Гідності та Свободи (21.11) 

 

 

Заходи відбуваються 

з дотриманням 

карантинних вимог! 

 

 
 

Чекаємо Вас за адресою: 
 

м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 6 

Понеділок-Четвер: 14.00–20.00 

П’ятниця: 14.00–17.00 

Субота – вихідний 
 

Неділя: 14.00–18.00 

Останній понеділок місяця – 

санітарний день 

 
Адреса сайту: 

http:// www. desnabib.kiev.ua 

імейл: librari141@ukr.net 

http://www.facebook.com/desnabib 

 

 

 

 

 

   

Централізована бібліотечна               

система Деснянського району  

                        м. Києва   

                              Центральна районна бібліотека 

                                      ім. П. А. Загребельного       

 

 

 

 

 

      «БІЛИЙ ФЕРЗЬ» 

 

                        

 

ПРОГРАМА  

клубу любителів гри у шахи 
 
 

           
. 
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       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! 
 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО  

ВСІХ БАЖАЮЧИХ!  

 

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. 
 

 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.  



ЛИСТОПАД 

Філософський, красивий, 

сумний і дуже мудрий 

роман «Рудоволоса жінка» 

Орхана Памука 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 

Роман Донни Тартт 

«Щиголь» - 

виховання про 

життя, як воно є 

 

 

 

 

 

ПРИЄМНОГО СМАКУ!  
 

 

 

 

Заняття відбуваються  

з дотриманням  

карантинних вимог!  
 

 

 

 

 

Контактна інформація: 
 

м. Київ, вул. Теодора 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЛІТЕРАТУРНЕ КАФЕ 
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Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 

Центральна районна бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 
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ШАНОВНІ ЛЮБИТЕЛІ  

КНИЖКОВОЇ СМАКОТИ!  

 

Запрошуємо всіх  

хто любить читати книги,  

тих, хто полюбляє слухати,  

або обговорювати прочитане  

у літературне кафе. 

 

Будь-яку книгу можна замовити різного 

жанру і смакувати її з насолодою.  

 

Для цього треба прийти та вибрати 

улюблену книгу.  

 

А далі ми подамо її під різним смаком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улюблена книжка вже чекає вас! 

 

 

ЛЮТИЙ 

«Жіночі долі в жіночій прозі»  

з романами Сари Джіо 
 

 

 
 
 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

«Жити, перемагати»  

з Мирославом Дочинцем 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ 

Вечір – ностальгія 

з «Юрою» 

від Марини Гримич 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ 

«Шарм з найромантичнішою 

парою в літературі»  

«Великий Гетсбі» 

Френсіса Скотта 

Фіцджеральда 

 
 
 

 
 

ВЕРЕСЕНЬ  
«Чарівні квітка України» 

літературна композиція про 

Квітку Цісик  

від Романа Горака 

 

 

 

 

 
ЖОВТЕНЬ 

Джон Стейнбек  

«Зима тривоги нашої» -  
книга, що змінила світ.  

60 років від дня першої публікації 

роману відомого американського 

письменника 

 



 

 
 

«Книги мають особливу 
чарівність,  

дають нам насолоду,  
розмовляють з нами,  

дають нам добрі поради,  
стають живими друзями 

 для нас…». 
                        Ф. Петрарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття відбуваються  

з дотриманням  

карантинних вимог  

кожної другої та четвертої 

неділі місяця о 13.00 

 

 

 

 

АДРЕСА: 

м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 6 

тел. (044) 546-90-45 

імейл: 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       

 

 

«BBC»  
Book`s bridge for children 

 

 

 

ПРОГРАМА  

гуртка любителів  

дитячого читання 
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        ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
 

Гурток любителів дитячого читання  

«BBC» Book`s bridge for chil dren 

запрошує дітей  

дошкільного, молодшого, середнього 

шкільного віку та їх батьків 

для корисного проведення 

вільного часу разом з книжками 

та іграми,  

а бібліотека буде своєрідним 

інтелектуальним містком між 

Книгою та читачами. 

       
Заняття передбачають рольові та 

голосні читання уривків 

популярних творів дитячої 

літератури самими читачами – 

дітьми, читання бібліотекарем, 

конкурси на кращого 

декламатора.  

 

На Вас чекають:  

 голосні читання; 

 (інформ) хвилинки-цікавинки; 

 настільні та інтерактивні ігри; 

 тематичні майстер класи; 

     миті творчості та інші 

активності для дітей. 

 

Дата Назва заходу 

06.01                                
 

Наталія Вовк. 
«Літачок-рятівничок» 

Читацький бук-слем 
 

29.01 
 

Сашко Дерманський. 
KAZKA у пошуках себе 

Relax- читання 
 

14.02 
 

«Домашні улюбленці 
котики» 

Читацький бук-слем 
до Дня кота в Європі та дня 
спонтанного прояву доброти  

 

28.02 
 

«Леся Українка і я» 
Літературно-поетичний 

альбом до 150-річчя від дня 
народження української 

поетеси   
 

14.03 

 

 

 

«Чарівний світ фей  
та ельфів»  

Relax- читання 

28.03 
 

Космос, повітря, вода  
і не тільки… 

Екологічний екскурс 

до Всесвітнього дня землі, 

Міжнародного дня лісу,  

Всесвітнього дня водних ресурсів  

 

11.04 

 

 

 

Майданович Т. 
 Охоронниця слова.  

Казки і казкові історії  
Читацький бук-слем 

25.04 

 

«Готуємось до 
Великодня» 
Майстер клас 

16.05 

 

 

 

Нестайко В. Дивовижні 
пригоди в лісовій школі 

Сімейні читання 

30.05 

 

 

Мозер Е.  
Фантастичні історії  

на добраніч 
Конкурс декламатора 

12.09 
 
 
 

 

«Тіна Кароль.  
Великі пригоди 

павутинки» 
Читацький бук-слем 

26.09 

 

 
 

Виженко О. Історія 
запорозьких козаків  
для веселих дітлахів 
Пізнавальний екскурс 

10.10 

 

 

«Знайди помилки» 
за книгою А. Вуд «Давня 

історія» 

Інтерактивна гра 

24.10 

 

 
 

«Це-наше і це -твоє.  
Моя перша книжка  

про Україну» 
Пізнавальний екскурс 

14.11 

 
 

Коломієць Ю.  
Незвичайні професії 
Читацький бук-слем 

28.11 

 

 
 

Лагерльоф С.  
Чудесна мандрівка Нільса  

з дикими гусями (20.11) 
Голосні читання 

12.12 

 

 
 
 

«Чого в Діда Мороза  
Борода з кудельки» 
за твором Анатолія 

Григорука 
«Волелюбний вітер» 

Сімейні читання 

26.12 

 
 

«Декоративні композиції  
до новорічних свят» 

Майстер клас 

 


