Централізована бібліотечна система
Деснянського районум. Києва

Приєднуйтесь до наших
заходів!

Саме бібліотека задовольнить
вас в пошуку необхідної
інформації та цікавому
дозвіллі!

Центральна бібліотека
ім. П. А. Загребельного

На нашому сайті розміщена
інформаційна сторінка для
переселенців в розділі «Сторінка
користувача».

Інформаційний листок
Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Драйзера, 6.
Телефон:
(044)546-90-45
e-mail:
library141@ukr.net
веб-сторінка:
http://desnabib.kiev.ua

Довідка підготовлена за матеріалами фондів
бібліотеки та інтернет-ресурсів

(для переселенців)

«Бібліотека – море книг,
Бібліотека – храм науки...
Переступайте наш поріг,
Беріть скарби нетлінні в руки!»
Петро Гоць
Київ –2016

Дорогі друзі!
Ви опинились в складних
умовах в своїх містах і селищах. В
нашому місті ви оселились і
продовжуєте своє життя, але з нової
сторінки. Ми хочемо, щоб ви
відчували, що кияни підтримають вас
у всіх ваших починаннях.
Пропонуємо Вам завітати до
центральної районної бібліотеки ім.
П. А. Загребельного та приєднатись
до культурного життя столиці та
району.

пошуку
необхідної
інформації;
 у нас Ви можете замовляти
необхідну літературу з інших
бібліотек міста;
 в залі обслуговування діє
«Дитячий куточок», де Ви
можете отримати літературу
для дітей різного віку та
залишити Вашу дитину, яка
буде доглянута фахівцями
бібліотеки на час нетривалої
вашої відсутності;

До Ваших послуг:
 книги - література на
різні смаки і потреби:
художня,
науковопопулярна за різними
галузями знань, журнали
та газети, електронні
носії (60 тис.);
 вільний
доступ
до
інформаційних ресурсів
через мережу Інтернет;
 консультаційну
допомогу бібліографів в

 літературні, літературно-мистецькі,
краєзнавчі вечори, тощо).
Для
вас
у
відділі
обслуговування
організовано
інформаційний
кутокпереселенця,
де
представлений
довідковоінформаційний матеріал з різних
питань.
Для наших читачів в
бібліотеці працюють гуртки,
клуби за інтересами, лекторії,
кінолекторії для дітей та
дорослих:
Клуб любителів гри у шахи
«Білий ферзь»;

 як користувачі бібліотеки, Ви
можете брати участь у
творчих акціях:
 зустрічі з цікавими людьми,
 Дні інформації,
 презентації новинок,
 бібліографічні огляди,
 екскурсії в бібліотеці,

Студія вивчення української
мови;
Краєзнавчий клуб «Рідне
місто моє»;
Клублюбителів
кіно«Інтелектуальний
світ
голубого екрану»;
Правова приймальня;
Навчання
комп`ютерної
грамотності

