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     Бібліографічний покажчик „Бібліотеки Славутича на 
сторінках преси” підготовлено відділом бібліотечно-
бібліографічного обслуговування Загальноміського 
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     Дане видання включає матеріали із газет, які були 
надруковані у 2006-2007 роках. 
     Посібник розрахований на широке коло читачів. 
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Березкин Н. "И все-таки Книга": О фотоэкспозиции работ 
юных журналистов МиаС, расположенной в компьютерном 
классе БИЦ для детей в ДДЮТ // Теледень-Славутич.- 
2007. - 17 мая. - С. 2. 
 
Березкин Н.  Прекрасный подарок: Фирма "Союз" 
подарила ОБИЦ г. Славутича историческую литературу // 
Теледень-Славутич. - 2007.- 2 августа. - С. 4. 
 
Бібліотекар стоїть біля джерел мудрості та пізнання: Про 
обласну науково-практичну конференцію "Роль і місце 
публічної бібліотеки у розвитку громадянського 
суспільства", яка пройшла напередодні Всеукраїнського 
дня бібліотек в Славутичі //Теледень-Славутич. - 2007. - 4 
октября. - С. 4. 
 
"Від Славутицької жіночої ліги до гендерної рівності": 
Загальноміський форум під такою назвою відбувся в 
конференц-залі ЗБІЦ, організаторами якого став Центр 
розвитку громади м. Славутича, виконавчий комітет 
Славутицької міської ради, ООО "Автоекспрес" // 
Теледень-Славутич.- 2007.- 13 декабря.- С.3. 

 
 Восьмое перо Жар-птицы:  Про выпуск восьмого 
номера городского детско-юношеского журнала 
"Перо Жар-птицы", в котором приняли участие 
члены литературного клуба "Подросток" при БИЦе 
для детей и юношества // Теледень-Славутич. - 2007. - 22 
февраля. - С. 6. 
 
Диво приходить грудневої ночі: Про святкування Дня 
святого Миколая в БІЦ для дітей та юнацтва // Теледень-
Славутич.- 2006. - 28 декабря. - С.16. 
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Дорогие мои старики: О праздничной викторине, 
посвященной Дню людей пожилого возраста, 
состоявшейся в Библиотечно-информационном центре для 
детей и молодежи // Теледень-Славутич.- 2007.- 15 ноября.- 
С.4. 
 
Козленко Н. Книга просить на гостини: Про 

Всеукраїнський тиждень дитячої та 
юнацької книги в БІЦ для дітей та 
юнацтва м. Славутича // Теледень-
Славутич. - 2007.- 5 апреля. - С.16. 
 
Козленко Н.А.  Служимо добру і 
дітям: Про БІЦ для дітей та юнацтва 

м. Славутич: До Всеукраїнського Дня бібліотек // 
Теледень-Славутич.- 2006.- 28 сентября.- С.17. 
 
Крымов С. Лучше быть здоровым и красивым: О 
проведении лекции, посвященной проблемам 
табакокурения, наркомании и злоупотребления спиртными 
напитками, которая прошла в рамках месячника "Молодь 
обірає здоров`я" в конференц-зале ОБИЦ // Теледень-
Славутич. - 2006. - 16 ноября. - С. 16.  
 
Лысенко В.  Мы - читающий народ: О праздновании 
Всеукраинского Дня библиотек // Теледень-Славутич. - 
2006. - 5 октября. - С. 3. 
 
Лысенко В. Школьную оценку можно... оспорить!: О 
проведении лекции на тему "Правовое воспитание 
подростков. Права и обязанности", которая состоялась в 
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Общегородском библиотечно-информационном центре // 
Теледень-Славутич. - 2006. - 19 октября. - С.5. 
 
Необычное путешествие: О проведении 
литературным клубом "Подросток" игры-
праздника "Путешествие по стране сказок", 
которая прошла в Библиотечно-
информационном центре для детей и 
молодежи // Теледень-Славутич. - 2006. - 2 
ноября. - С.20. 
 
Нікольська С.С. Через духовність – до гармонії життя: 
Про дитячу школу мистецтв, міські бібліотечно-
інформаційні центри та Центр інформаційних технологій 
м. Славутича // Теледень-Славутич. - 2006. - 2 февраля. - С. 
3. 
 
"Памяти дома моего": О выставке работ черниговского 
художника-графика, мастера линогравюры Василия 
Леоненко, посвященной аварии на ЧАЭС, которая 
выставлялась в ОБИЦ г. Славутича // Теледень-Славутич. - 
2006. - 19 октября. - С.17. 
 
Пошли, Миколаю, дітям щастя і добра!: Про дитячий ранок 
до Дня Святого Миколая для учнів других класів ЗОШ № 
3, який відбувся в Бібліотечно-інформаційному Центрі для 
дітей та юнацтва // Теледень-Славутич. - 2007. - 27 декабря. 
- С.5. 
 
Ростовцева М. Встреча со сказкой: 28 апреля в конференц-
зале ОБИЦ прошла премьера спектакля "Я - цыпленок, ты - 
цыпленок", подготовленного театральным коллективом 
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под руководством Т. Криворучко // Теледень-Славутич. - 
2006. - 11 мая. - С. 5. 
 
Ростовцева М. Книжки лечат не хуже уколов!: О встрече 
учащихся нашего города с врачом-психотерапевтом г. 
Чернигова В. Шеховцовой, которая прошла в конференц-
зале ОБИЦ в рамках месячника "За здоровый образ жизни" 
// Теледень-Славутич.- 2007.- 6 декабря.- С.4. 
 

Ростовцева М. Музыка осени: О 
проведении Дня музыки в ОБИЦ г. 
Славутича, на котором преподаватели 
ДШИ исполнили духовные песнопения 
для старшеклассников города // 
Теледень-Славутич. - 2006. - 2 ноября. - 
С. 20. 
 

Ростовцева М. "Надежда" дарит песню: О концерте хора 
ветеранов "Надежда" Славутичского городского отдела 
культуры, который состоялся в конференц-зале ОБИЦ 
// Теледень-Славутич. - 2007. - 22 ноября. - С. 2. 
 
Ростовцева М.   "Поле скорби": О вечере памяти невинных 
жертв Голодомора в Украине, который прошел в 
выстовочном зале ОБИЦ // Теледень-Славутич. - 2007. - 6 
декабря. - С.4. 
 
Ростовцева М. Свято доброго настрою для славутицьких 
дітей: Про театралізованє дійство до Дня Святого Миколая 
в ЗБІЦ, підготовлене театраотним відділенням ДШМ м. 
Славутича// Теледень-Славутич. - 2006. - 21 декабря. - С. 2. 
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Ростовцева М.  Хоч настав зимовий час - не забув Святий  
про нас!: Про театралізоване свято "Скажи мені, святий 
Миколаю, чи від тебе дарунки маю?", підготовлене 
вихоанцями театрального відділення ДШМ для учнів 
перших класів, яке пройшло в ОБІЦ у День святого 
Миколая // Теледень-Славутич. - 2007. - 27 декабря. - С.5. 
 
Сделай свой выбор сам: О проведении консультации по 
профориентации для старшеклассников города 
специалистом Славутичского центра занятости Сополевой 
Г.Н., которая прошла в ОБИЦ // Теледень-Славутич.- 
2006.- 14 декабря.- С.6. 
 

 
"Тебе я оспівую, місто чудове": О 
презентации поэтического сборника 
литературного клуба "Баллада", 
посвященного 20-летию г. Славутича, 

подготовленного и выпущенного ОБИЦ // Теледень-
Славутич.- 2007.- 21 июня.- С.13. 
 
Технічна новинка для традиційного форуму: Про 
презентацію інтерактивної дошки з широкими 
можливостями в сфері інформаційних технологій 
учасникам п`ятого Молодіжного економічного форуму 
Славутича міським головою В. Удовиченком в читальній 
залі ЗБІЦ // Київська правда. - 2007. - 15 листопада. - С. 1. 
 
Шиховцова В., Шилов В. Центр духовности и знаний: 
Отзыв членов Черниговского клуба "Вдохновение" о 
работе Славутичского ОБИЦ // Теледень-Славутич. - 2006. 
- 25 мая. - С. 6. 
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"Я помню чудное мгновенье...": О персональной выставке 
вышитых картин славутчанки Елены Толкач, проходившей 
в выставочном зале ОБИЦ // Теледень-Славутич. - 2007. - 1 
февраля. - С. 6. 
 
Янченко О. Спогади першого бібліотекаря: До 20-річчя 
Славутича // Теледень-Славутич. - 2007. - 1 марта. - С.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


