
 
Інформація про клуби, громадські та творчі аматорські об’єднання за інтересами в бібліотеках 

КЗК «ДМПБ» ДМР 
станом на січень 2022 р. 

 
№ п/п Назва клубу чи об’єднання Тематичний 

напрямок 
Читацька  
категорія 

При якій бібліотеці 
працює 

Кількість занять 
чи засідань на рік 

 
КЛУБИ 

 
1. «Ми любимо читати!»  (2017) Сімейне читання 

(Відродж. традицій 
сімейного читання. 
Розвиток навичок 

усвідомленого читання, 
вміння давати оцінку 
прочитаному, робити 
відгук на прочитану 
книгу, описувати свої 
враження та відчуття, 
аналізувати дії героїв 
книги, грамотно 
дискутувати) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 3 
(на Тульчинському) 

Через суботу об 11:00 
(чергується з гуртком) 

2. «Зоряночка» (2018) Дозвіллєвий (спілкування, 
читання улюблених 

віршів, творчі виступи, 
презентації, огляди 

тематичної літератури від 
бібліотекарів та ін.) 

Для людей 
похилого віку 

Бібліотека-філія № 5 
(на Петрозаводській) 

Раз на місяць: час і дні 
– за домовленістю   

3. «Конвалія» (2012; до 2021 р. – 
гурток «Конвалія») 

Квітникарство (обмін 
досвідом з вирощування 
кімнатних та садових 
рослин, тематичні 

презентації та огляди 
літератури, мультимедійні 

презентації та ін.) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 10 
(на Червоному Камені) 

Раз на квартал о 12:00,   
дні - за домовленістю 



4. «Майстриня» (до 2022 р. – клуб 
«Тепла вітальня»)   

Дозвіллєвий (проведення 
творчих майстер-класів, 
виготовлення поробок, 
рукоділля – вишивка, 

в’язання та ін.) 

Для дорослих і 
людей похилого 

віку 

Бібліотека-філія № 10 
(на Червоному Камені) 

Щочетверга о 12:00 

5. «Кому за…» 
  

Дозвіллєвий (спілкування, 
читання улюблених 

віршів, творчі виступи, 
презентації, огляди 

тематичної літератури від 
бібліотекарів та ін.) 

Для людей 
похилого віку 

Бібліотека-філія № 13 
(на Галицького) 

Раз на місяць: час і дні 
- за домовленістю 

6. «Літературне перехрестя» 
(2013) 

Літературний 
(проведення масових 
заходів: зустрічі з 
письменниками та 

поетами, вечори та ін. 
Популяризація художньої 

літератури: огляди, 
презентації книг, 

виставки) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

Раз на місяць за 
домовленістю (в 

основному по суботам) 
о 13:00 

7. Клуб віртуальних подорожей 
«У часі та просторі» (2017) 

Історико-краєзнавчий Молодь Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

Раз на місяць за 
домовленістю (в 

основному по суботам) 
о 13:00 

8. Клуб здоров’я «Деревій» (2016) Здоровий спосіб життя 
(тематичні масові заходи, 
зустрічі з фахівцями, 

популяризація тематичної 
літератури) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 28 
(на Гагаріна) 

За домовленістю 

9. Жіночий клуб «Віра. Надія. 
Любов» (2002) 

Дозвіллєвий 
(проведення різнопланих 
масових заходів: до свят, 
літературно-музичні 

вечори, вечори 
відпочинку, зустрічі та 

ін.) 

Жінки Бібліотека-філія № 28 
(на Гагаріна) 

За домовленістю 

10. Клуб спілкування «Будемо Дозвіллєвий Самотні люди Бібліотека-філіал № 28 За домовленістю 



знайомі» (2015) (проведення вечорів 
відпочинку, зустрічей та 

ін.) 

(на Гагаріна) 

11. Поетичний клуб «Снігова 
маска» (2017) 

Літературний 
(літературно-поетичні 
програми, знайомство з 
творчістю сучасних 
авторів, зустрічі з 

поетами, читання власних 
віршів, обговорення 

творчості) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 8 
(на Хмельницького) 

За домовленістю 

12. Клуб спілкування «Контакт» 
(1998) 

Літературний  
(проведення 

різноманітних масових 
заходів, в т.ч. – 

літературно-музичних 
вечорів, зустрічей та ін.) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 19 
(на Перемозі) 

Третя п’ятниця місяця 
о 15:00 

13. «Smart Land» (2022) Дозвіллєвий 
(турніри, презентації книг, 
квести, майстер-класи та 

ін.) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 32 
(на Баженова) 

За домовленістю 

14. «Ветеран» (2016) Дозвіллєвий 
(зустрічі з 

письменниками, вечори 
відпочинку, літературно-
музичні вечори та ін.) 

Люди похилого 
віку 

Бібліотека-філія № 33 
(на Тополі) 

Раз на квартал – за 
домовленістю 

15. Кіноклуб «CINEMANIA» (2017) Культурологічний 
(перегляд фільмів з 
обговоренням) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 33 
(на Тополі) 

Раз на тиждень – за 
домовленістю 

16. «Пласт» (2019) Патріотичний  
(різнопланові активності з 

національно-
патріотичного виховання 

– рухливі ігри, пізнавальні 
заходи та ін.) 

Діти, юнацво Бібліотека-філія № 33 
(на Тополі) 

Раз на тиждень - за 
домовленістю 

 
ГУРТКИ 



 
17. «Творча мозаїка» Розвиток творчих нахилів 

Поробки.рукоділля 
Діти, юнацво Бібліотека-філія № 1 

(на Мануйлівському) 
За домовленістю 

18. ЕКОгурток «Фант і К» (2016) Екологічний 
(проведення тематичних 

масових заходів та 
перегляди мультфільмів з 

обговоренням, 
популяризація літератури 
із захисту навколишнього 
середовища, створення 
екопоробок та ін.) 

Діти Бібліотека-філія № 3 
(на Тульчинському) 

Через суботу об 11:00 
(чергується з клубом) 

19. «Паперове та різнокольорове» 
(2014) 

Розвиток творчих нахилів 
(виготовлення 

різноманітних поробок, 
творчі майстер-класи) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 5 
(на Петрозаводській) 

Щосуботи - час 
за домовленістю 

 

20.  «Талановиті пальчики» Гурток родинної 
творчості 

(виготовлення 
різноманітних поробок до 

свят) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 9 
(на Осінній) 

Остання субота місяця 
о 12:00 

 
 

21. «Читаємо вголос» 
 

Літературний Діти Бібліотека-філія № 9 
(на Осінній) 

Другий понеділок 
місяця  о 15:00 

22. «Поетичний зорепад» 
 
 

Літературний 
(читачі декламують 
улюблені вірші, 

виставляють їх в інтернет 
на бібліоканал 
«Почитайки») 

 

Всі категорії Бібліотека-філія № 9 
(на Осінній) 

Зустрічі за вільним 
графіком. За 
домовленістю.   

23.  «Code Club» Програмування 
(навчання створенню і 

користуванню 
комп’ютерними 
програмами) 

Діти Бібліотека-філія № 10 
(на Червоному Камені) 

Щовівторка о 16:00 

24. «Світлячок» Літературно-естетичний Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 11 Щосереди о 16:00     



(спілкування, знайомство 
з новими книгами, 

обговорення, читання 
віршів, виготовлення 

поробок) 

(на Парусному) 

25. «Зроби сам» Розвиток творчих нахилів 
(виготовлення 

різноманітних поробок) 

Діти Бібліотека-філія № 12 
(Бібліотека в Діївці) 

Щочетверга  о 15:00 
 

26. «Пласт» Патріотичний 
(різнопланові активності з 

національно-
патріотичного виховання 

– рухливі ігри, пізнавальні 
заходи та ін.) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 13 
(на Галицького) 

По суботам, дні і час - 
за домовленістю 

27. «Чарівна майстерка»  Розвиток творчих нахилів 
(універсальний: 
виготовлення 

різноманітних поробок, 
рукоділля, малювання. 

Майстер-класи) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 13 
(на Галицького) 

По суботам і 
п’ятницям, дні і час - за 

домовленістю 

28. «Творча майстерня» (2015) Рукоділля 
(бісероплетіння) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 16 
(на Гайовій) 

За домовленістю 

29. «Fun English with library» (2021) Мовознавство  
(вивчення англійської 

мови) 

Діти  Бібліотека-філія № 17 
(на Томській) 

Два рази на місяць за 
домовленістю 

по суботам о 12:00 
 «Акварельки» 

 
Розвиток творчих нахилів 

(малювання) 
Діти Бібліотека-філія № 18 

(на Роторній) 
Дві суботи на  місяць 
(через суботу). Заняття 
ділять на три групи за 
часом: на 12:00; на 
13:00; на 14:00 

 
30. «ЕтноХата» (2019) Рукоділля (освоєння 

різних технік вишивки) 
Всі категорії Бібліотека-філія № 19 

(на Перемозі) 
По суботам (за 

домовленістю) о 12:00 
31. «Мальва» (2012) Розвиток творчих нахилів. 

Робота з батьками 
(Консультації та тренінги 

від волонтерів для 

Діти з особливими 
потребами 
Для батьків 

Бібліотека-філія № 19 
(на Перемозі) 

Щосуботи о 14:00 



батьків. Розвиваючі ігри 
для дітей. 

Малювання, ліпка з 
пластиліну, поробки з 
паперу та підручних 

матеріалів.  
32. «Школа чемпіонів» (2015) Дозвіллєвий 

(мистецтво гри в шахи, 
проведення турнірів) 

Діти Бібліотека-філія № 20 
(на Героїв) 

Щосереди - о 15:00 
Щоп’ятниці о 15:00 
Щосуботи о 10:00 

33. Band «Пізнаваки» Розвиток творчих нахилів 
(різноплановий:  музичні 

номери, ліпка з 
пластиліну, виготовлення 
поробок до свят, шахові 

турніри та ін.) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 20 
(на Героїв) 

Щосуботи о 12:00 

34. «Ерудит» Освітньо-розвиваючий 
(різнопланові активності: 

ігри, турніри) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 21 
(на Поля) 

По п’ятницям, два рази 
на місяць  через 
тиждень – час за  
домовленістю 

35. «Креатив» (2014) Розвиток творчих нахилів 
(виготовлення 

різноманітних поробок, в 
т. ч. - до свят) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

За домовленістю 

36. «Мовне кафе» (2017) Мовознавство 
 (масові заходи та ігрові 
активності з вивчення 
української мови) 

Молодь Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

Раз на місяць за 
домовленістю (в 

основному – п’ятниця)  
о 

16:00 
37. Гурток з мистецтва орігамі  

«Youngwizard»  
(«Юні майстри») (2016) 

Розвиток творчих нахилів 
(виготовлення поробок у 

техніці оригамі ) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 24 
(на Криворізькій) 

Щосуботи о 14.30 

38. «Мистецтва скринька чарівна» 
(2014) 

Розвиток творчих нахилів 
(виготовлення поробок, 

рукоділля) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 25 
(на Дзеркальній) 

Раз на місяць за 
домовленістю 

 
 

39. «Країна народної творчості» 
(2015) 

Народознавчий 
(заходи з популяризації 

Всі категорії Бібліотека-філія № 25 
(на Дзеркальній) 

Раз на місяць за 
домовленістю 



народознавства: творчі 
майстер-класи, 

виготовлення поробок до 
свят) 

 

40. «Математична мозаїка» (2016) Освітньо-розвиваючий 
(допомога учням у 
виконанні домашніх 

завдань із з математики. 
Проведення ігрових 

активностей з 
математики) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 25 
(на Дзеркальній) 

Щотижня - за 
домовленістю 

 
 

41. «Барвінок» Розвиток творчих нахилів 
(поробки до свят; 
розвиваючі ігрові 

програми) 

Діти Бібліотека-філія № 26 
(на Робочій) 

Щосуботи о 13:00 

42. Гурток настільних ігор Дозвіллєвий Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 27 
(на Будівельників) 

Щосуботи о 12:00 

43. «Чарівниця» (2016) Рукоділля 
(вироби з паперової лози, 

печворк, в’язання) 

Жінки Бібліотека-філія № 28 
(на Гагаріна) 

По вівторкам і 
четвергам (під час 
карантину буває за 
домовленістю) 

о 12:00 
44. «Витівники» Розвиток творчих нахилів 

(ліпка з солоного тіста, 
створення різних поробок)

Всі категорії Бібліотека-філія № 29 
(на Козака Мамая) 

Щосуботи за 
попереднім записом 

об 11:00 
45. «Казкові візерунки» Рукоділля 

(в’язання) 
Юнацтво, дорослі 

 
Бібліотека-філія № 29 

(на Козака Мамая) 
Щосуботи за 

попереднім записом 
о 13:00 

46. «Читайлики» 
 

Розвиваючий, дозвіллєвий 
(голосні читання, 

обговорення, вікторини, 
конкурси, розвиваючі 

 ігри, малювання) 

Діти Бібліотека-філія № 30  
(на Соколі) 

За домовленістю 

47. «ОЧманілі ручки» 
 

Розвиток творчих нахилів 
(різноманітні поробки) 

Діти Бібліотека-філія №31  
(на Писаржевського) 

 

За домовленістю 

48. «Мукасолькіна фантазія» Розвиток творчих нахилів Всі категорії Бібліотека-філія № 33 Раз на 2 місяці за 



(2016) (ліпка з солоного тіста) (на Тополі) домовленістю 
49. «Петриківський розпис» 

 
Образотворче мистецтво 

 
Діти Бібліотека-філія № 33 

(на Тополі) 
За домовленістю 

 
ЛЕКТОРІЙ 

 
50. «Цікаве про рідний край» 

(2012) 
Історико-краєзнавчий 

(лекції читає 
дніпровський історик-
краєзнавець М. Кавун) 

Всі категорії Відділ ком’юніті  За домовленістю 

  
                                                                                                          ВІТАЛЬНІ 

 
51. Літературно-краєзнавча вітальня 

«Придніпровський ріднокрай» 
 

Літературно-краєзнавчий 
(масові заходи з 

популяризації творчості 
місцевих письменників, 

поетів, виступи 
краєзнавців) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 18 
(на Роторній) 

За домовленістю  
 

 
ШКОЛИ 

 
52. 

 
«Школа лідера» (2019, до 2022р. 

– «Школа кадрового резерву»)  
Освітній, розвиток 
творчих здібностей 
(зустрічі з цікавими 
особистостями, які 

зробили успішну кар’єру; 
мотиваційні заходи, в т. 
ч., які сприяють вибору 

професії та ін.) 

Юнацтво Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

Щовівторка та  
щочетверга о 

16:00 

 
МАЙСТЕРНІ    

 
53. Творча майстерня «Фантазери» Розвиток творчих нахилів 

(різноманітні поробки) 
Діти Бібліотека-філія № 4 

(на Калиновій) 
Щосереди о 16:00 

54. Творча аматорська майстерня 
«Придніпровське різнобарв’я» 

Дозвіллєвий 
(цикл віртуальних 

Всі категорії Бібліотека-філія № 18 
(на Роторній) 

Раз на місяць 
за домовленістю  



мандрівок; 
літературно-музична 

вітальня; 
краєзнавчі заходи; 

творчі майстер-класи 

о 16:00 

 
 

 
                                                                                                            СТУДІЯ  

 
55. Літературно-художня студія 

«Живе слово» 
Літературний 

(написання сценаріїв 
театралізованих 

постановок; репетиції; їх 
показ на заходах) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 4 
(на Калиновій) 

За домовленістю 

 
БІБЛІОТЕАТРИ 

 
56. «Бібліотеатр» (2019) Літературно-музичний. 

Розвиток творчих нахилів 
(репетиції, театралізовані 

постановки) 

Діти, юнацтво Бібліотека-філія № 10 
(на Червоному Камені) 

Щоп’ятниці  о 16:00 

57. Літературний театр 
«Посмішка» (2022) 

Літературно-музичний. 
Розвиток творчих нахилів 
(репетиції, театралізовані 

постановки) 

Всі категорії Бібліотека-філія № 23 
(на Щепкіна) 

Щоп’ятниці  о 16:00 
Щосуботи  о 13:00 

 

 
                                                                                                                     


