
Централізована бібліотечна 
система 

 Деснянського району  
м.  Києва 

           Бібліотека ім. С. Олійника      

 
 

ДЛЯ ТЕБЕ, 

КОРИСТУВАЧУ! 
 
     

   
 
 
 
 
 

 

 Інформаційні ресурси: 

- книжковий фонд; 

- фонд періодичних видань; 

- фонд відео-видань; 

- інформаційна підтримка; 

- замовлення та доставка 

книг з інших бібліотек 

міста; 

- сторінка бібліотеки: 

http://desnabib.kiev.ua 
 

 Комфортний простір: 

- дозвілля на різні смаки; 

- цікаві зустрічі; 

- спілкування; 

- майданчик для дискусій. 
 

 Творча професійна 

команда бібліотечних 

працівників. 
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ДО ЗУСТРІЧІ!  
 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

м. Київ, вул. Кубанської 
України 

(Жукова), 22 
 

телефон для довідок: 
(044) 518-46-27 

 

Email: 

library.oliynika@ukr.net 

Сайт: 
http://desnabib.kiev.ua 
 
 
ГРАФІК РОБОТИ:  
 

Понеділок – четвер 
з 11 до 19.00 

 

П’ятниця – субота 
з 11 до 18.00 

 

Неділя – вихідний день 
 

Останній день місяця – 
Санітарний день 
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