
     Бібліотека широко впроваджує новітні 

інформаційні технології. На сайті ЦБС  

Деснянського району створено сторінку 

бібліотеки.  

      Ведеться робота по створенню 

електронного каталогу. Здійснюється 

корпоративний розпис періодичних видань. 

Всі статті передаються на сайт ЦБС. 

Поповнюється  й база даних «Книги», до 

якої вже занесена значна частина 

бібліотечного фонду. 

Наші партнери 
      Бібліотека співпрацює з Центром у 

справах сім’ї та жінок Деснянського району. 

      Співробітники Центру допомагають в 

організації масових заходів для читачів 

різних вікових груп: зустрічей з фахівцями, 

бесід, тощо. Досвідчені фахівці - психологи, 

педагоги, юристи надають консультації з 

правових, психологічних, етичних та інших 

питань всім, хто їх потребує.  

В усі часи людство надзвичайно, 

делікатно ставилося до становлення 

духовності особистості. Духовність – це 

стрижень, фундамент внутрішнього світу 

людини, її зв’язок з релігією. То ж частими 

гостями бібліотеки є служителі храму 

святих великомучеників Адріана і Наталії. 

Під час зустрічей вони розповідають про 

релігійні свята, їх витоки та традиції, 

знайомлять з життям святих, відповідають на 

численні запитання присутніх та дають 

настанови на подальше життя. 

Окрім вищезазначених слід відмітити 

наступних партнерів: 

- районний військовий комісаріат; 

- пожежна частина;. 

       - будинок ветеранів праці; 

       - загальноосвітні школи № 147, 204,    

213 та інші заклади. 
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Шановні користувачі! 

Вашій увазі пропонується буклет, 

присвячений 45-й річниці заснування 

бібліотеки ім. Степана Олійника 
Централізованої бібліотечної системи 

Деснянського району м. Києва.  

Сьогодні неможливо уявити культуру, 

мистецтво, освіту, науку без бібліотеки.  

Тому значення бібліотеки як осередку 

культури, центру спілкування та інформації 

стає дедалі важливішим.  

Саме таким осередком для мешканців 

Лісового масиву і є бібліотека ім. Степана 

Олійника. 

Бібліотека заснована у 1972 році,  

обслуговує понад 3100 користувачів різних 

категорій.  

На сьогодні бібліотека є потужним 

інформаційним, комунікаційним та 

соціокультурним центром громади. 

До послуг користувачів універсальний 

фонд понад 21 тис. примірників, як на 

традиційних носіях інформації, так і 

електронних. Доступ до  фондів відкритий і 

може задовольнити широкий читацький 

попит, сприяти формуванню наукового 

світогляду особистості.  

В бібліотеці створено сприятливі умови 

для  освіти, особистого розвитку, культури і 

дозвілля. Користувачі  мають змогу 

отримати вільний доступ до інформаційних 

ресурсів, зокрема Інтернет– ресурсів, Wi-Fi.           

Основним напрямком  діяльності  

бібліотеки є висвітлення проблеми гендерної 

рівності. Адже дотримання принципу 

рівності чоловіків та жінок – одна з 

найважливіших умов функціонування 

демократичного суспільства.  

З метою популяризації та формування 

позитивного іміджу бібліотеки серед населення 

та ширшого залучення користувачів 

проводяться різноманітні масові заходи: 

літературно–мистецькі вечори, бесіди, 

інформаційні години, майстер-класи 

різноманітної тематики та спрямування. В 

заходах беруть участь користувачі різних 

категорій. 

У 1985 році бібліотеці присвоєно ім’я 

Степана Олійника, то ж співробітниками 

 проводиться активна робота з популяризації 

творчості талановитого пересмішника. 
Організована постійно 

діюча виставка 

„Смішного слова 

чародій”, де 

представлені твори 

самого Степана 

Івановича та матеріали 

про його життєвий і 

творчий шлях, а також 

книги лауреатів премії, 

яка носить його ім’я. 

Проводяться 

зустрічі з дочкою 

поета, Лесею Олійник.  
Для залучення до 

бібліотеки жінок при бібліотеці у 2011 році 

був заснований жіночий клуб „Іванна”. 

Клуб згуртовує жінок, різних за віком, 

освітою, професією, але всі вони мають 

спільні вподобання, захоплення. На 
засіданнях, а це переважно літературно-

мистецькі заходи, члени клубу знайомляться 

з творчістю видатних митців: письменників, 

поетів, художників, артистів, здійснюють 

віртуальні екскурсії залами відомих музеїв.  

Бібліотека сприяє адаптації людей з 

особливими потребами до соціального життя 

суспільства. Людям, які не можуть 

пересуватися самостійно, бібліотекарі 

приносять літературу додому.  

Різнобічну допомогу та підтримку 

отримують у бібліотеці особи, переміщені із 

зони воєнних дій. Для них створено 

„Куточок переселенця”, де представлені 

матеріали з правових та соціальних питань, а 

також значна частина переселенців є 

активними учасниками масових заходів, які 

організовує бібліотека.  

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які 

проходять лікування в Центрі радіаційного 

захисту населення від наслідків 

чорнобильської катастрофи, відкрито пункт 

видачі. 

 Активну участь бере бібліотека в районних 

масових заходах. Організовуються майстер-

класи, вікторини, тематичні виставки. 

 


