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Бібліотека – це установа, що покликана 

сприяти розвитку всього суспільства 

та кожної особистості в ньому, 

вона займає значне місце в житті 

суспільства. 

 

Бібліотеки Славутицької ЦБС вже протягом багатьох років 

залишаються одним із найважливіших центрів навчання, 

духовного збагачення, проведення дозвілля та гармонійного 

спілкування наших славутичан. 

Віддаючи людям весь спектр різноманітних, накопичених у 

власних книгосховищах, знань та інформаційних потоків, 

державотворчих ідей, розкриваючи реальну картину світу, наші 

центри сприяють всебічному розвитку особистості, вихованню 

кращих громадянських якостей і патріотичної свідомості 

славутичан, забезпечують нерозривний зв’язок минулого і 

сьогодення. 

На сьогоднішній день мережа Славутицької ЦБС 

складається з трьох бібліотек: 

– Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр; 

– Бібліотечно-інформаційний центр для дітей та юнацтва; 

– Бібліотека-філія № 2 (при спеціалізованій медико-

санітарній частині). 

Головний напрямок нашої роботи – це виховання 

сучасника грамотним, інтелігентним, а головне – патріотом своєї 

держави та достойним жителем свого прекрасного міста. На 

прикладах наших бібліотечно-інформаційних центрів ви 

побачите, як уяву наших громадян стосовно стереотипних 

поглядів на бібліотечне обслуговування вже давно змінило 

бачення інформаційних можливостей сучасної бібліотеки. 
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І бібліотеки Славутицької ЦБС знайшли саме ту, важливу 

нішу в житті свого міста, яка дала можливість нашим 

спеціалістам не тільки реалізовувати свої можливості в 

суспільно-політичному та культурному житті нашої громади, а й 

брати активну участь в процесі становлення Славутича містом 

європейського рівня життя. Саме бібліотекарі Славутича, серед 

яких багато і творчих особистостей, справжніх фахівців, 

ініціаторів цікавих починань, роблять відчутний внесок в 

розвиток моральності, високих людських якостей кожного 

славутичанина. 

Робота колективу Славутицької ЦБС направлена перш за 

все на якнайбільш повне задоволення потреб наших жителів в 

художньому слові, літературі для самоосвіти та підвищенню 

свого професійного та інтелектуального рівня, в необхідності 

цікаво та з користю провести свій вільний час. 

Окрім поглибленої індивідуальної роботи з читачами, наші 

спеціалісти особливу увагу приділяють і активним формам 

бібліотечної роботи. Це: 

проведення конкурсів та 

авторських зустрічей, 

лекції та ігри з 

використанням 

художньої, науково-

популярної літератури, 

електронних джерел та 

спеціальних фондів, різні 

інші методи масової 

роботи з читачем. 

Вільний доступ до інформації, що забезпечується 

бібліотеками Славутицької ЦБС – це саме та платформа, на якій 

зростає і формується молода людина, ґрунтується освіта, наука, 

культура, розвивається економіка Славутича та вдосконалюється  

інфраструктура міста. 
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Завдяки небайдужому відношенню адміністрації міста, і 

особливо мера Ю. К. Фомічева, до проблем бібліотек, бажанню 

піднести їх на новий, більш досконалий, комп’ютеризований 

рівень та реально оцінюючи роль та інформаційні можливості 

наших закладів в сучасному житті, колективом спеціалістів 

Славутицької ЦБС спільно з компанією «Інком» розпочато 

впровадження в практику роботи апаратно-програмного 

комплексу «Електронна бібліотека». 

Даний комплекс є вітчизняною розробкою і його основною 

метою є підвищення повноти, оперативності та номенклатури 

послуг бібліотечно-інформаційного обслуговування жителів 

міста. 

Колектив бібліотек 

Славутицької ЦБС постійно 

працює над вдосконаленням 

методів нашої роботи, всі сфери 

свого професійного життя 

направляючи на якнайповніше 

та якісне задоволення 

інформаційних потреб наших 

користувачів. Завітайте до 

наших бібліотек, скористайтесь 

нашими послугами! Також 

завітайте на наші сайти в мережі 

Internet: 

http://slavutichlib.com.ua/ – 

Загальноміський бібліотечно-

інформаційний центр 

Славутицької ЦБС. 

http://slavbook.at.ua/. – Бібліотечно-інформаціїний центр для 

дітей та юнацтва Славутицької ЦБС. 

 

http://slavutichlib.com.ua/
http://slavbook.at.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0teqwp3YAhXKAJoKHcnfC9gQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fslavutichlib.com.ua%2Fpro-biblioteku%2Fbits&usg=AOvVaw2anAhzH97wPQ_honvEQDHZ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0teqwp3YAhXKAJoKHcnfC9gQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fslavutichlib.com.ua%2Fpro-biblioteku%2Fbits&usg=AOvVaw2anAhzH97wPQ_honvEQDHZ
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1. Акція «Подаруй бібліотеці сучасну книгу!» відбулась у 

навчальних закладах міста: Про заходи з нагоди 

Всесвітнього дня книги і авторського права у закладах 

освіти та загальноміському бібліотечно-інформаційному 

центрі, які були присвячені 30-й річниці аварії на ЧАЕС // 

Теледень-Славутич. – 2016. – 5 травня. – С. 3. 

2. Бакри-Нихельман Т. День Доброты и Любви: О встрече 

с романтическим названием «Пятое время года», 

подготовленной Народным театром «Добрий настрій» 

отдела культуры, национальностей и религий и 

общественной благотворительной организацией «Центр 

немецкой культуры «Хоффнунг», которая состоялась в 

Общегородском библиотечно-информационном центре в 

День Доброты / Т. Бакри-Нихельман // Теледень-

Славутич. – 2017. – 23 февраля. – С. 3. 

3. Бакри-Нихельман Т. Святой вечер в Центре немецкой 

культуры: О праздновании Рождества участниками 

Центра немецкой культуры «Хоффнунг», которое 

состоялось в Общегородском библиотечно-

информационном центре / Т.Бакри-Нихельман // 

Теледень-Славутич. – 2017. – 12 января. – С. 2. 

4. Березкин Н. Творить всегда, творить во всем!: О выставке 

юной славутичской художницы Анны Сибирской, которая 

проходит в Библиотечно-информационном центре для 

детей и юношества / Н. Березкин // Теледень-Славутич. – 

2017. – 23 февраля. – С. 4. 

5. Бусова В. А. Приглашаем в «Дом друзей»: О 

деятельности клуба «Дом друзей», который начал работу в 

Общегородском библиотечно-информационном центре / 

В. А. Бусова // Теледень-Славутич. – 2016. – 3 марта. – 

С. 3. 
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6. День экологических знаний: О мероприятии, которое 

прошло в Славутичском ОБИЦе для школьников // 

Теледень-Славутич. – 2017. – 20 апреля. – С. 3. 

7. Добро зігріває серця: Про благодійну ярмарку «Будинок, в 

якому живе добро», яка відбулася в виставкової залі 

Загальноміського бібліотечно-інформаційного центру у 

Всесвітній день добра. Організаторами виступив Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із 

ЗБІЦ // Теледень-Славутич. – 2017. – 23 листопада. – С. 3. 

8. Ивкин В. Праздник книжки открыт: О торжественном 

открытии Всеукраинской недели детского чтения «Через 

книгу – к детским сердцам», которое состоялось в 

Библиотечно-информационном центре для детей и 

юношества / В. Ивкин // Теледень-Славутич. – 2016. – 31 

марта. – С. 3. 

9. Київщина відсвяткувала своє 85-річчя: Про участь 

славутицької делегації в урочистостях з нагоди 

відзначення утворення Київської області, в складі якої був 

Народний ансамбль «Пой, душа!» (клуб ЗБІЦ) // Теледень-

Славутич. – 2017. – 28 вересня. – С. 3. 

10. Книжкина неделя: О подготовке к открытию 

Всеукраинской недели детского чтения «Через книгу – к 

детским сердцам» в Славутичском библиотечно-

информационном центре для детей и юношества // 

Теледень-Славутич. – 2016. – 24 марта. – С. 15. 

11. Козленко Н. 20 листопада – Всесвітній день дитини: Про 

заходи до свята, які відбулися в Бібліотечно-

інформаційному центрі для дітей та юнацтва / Н. Козленко 

// Теледень-Славутич. – 2017. – 23 листопада. – С. 3. 
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12. Козленко Н. Книги – це класно! Книги – це круто!: Про 

Тиждень дитячого читання в Славутицькому бібліотечно-

інформаційному центрі для дітей та юнацтва / Н. Козленко 

// Теледень-Славутич. – 2017. – 30 березня. – С. 2. 

 

13. Козленко Н. Ми прославляємо своїх героїв: Про 

презентацію останніх книг чернігівської письменниці 

Тетяни Пакалюк, яка відбулася для учнів школи № 2 в 

Славутицькому бібліотечно-інформаційному центрі для 

дітей та юнацтва / Н. Козленко // Теледень-Славутич. – 

2017. – 2 березня. – С. 3. 

14. Кропта О. Библиотекарь – это звучит гордо»: О 

праздновании профессионального праздника, которое 

состоялось в Общегородском библиотечно-

информационном центре г. Славутича / О. Кропта // 

Теледень-Славутич. – 2017. – 5 октября. – С. 4. 

15. Кропта О. В ОБИЦ пришел светлый праздник Пасхи: О 

встрече школьников с отцом Иоанном, настоятелем Свято-

Ильинского храма / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 

2017. – 27 апреля. – С. 3. 

16. Кропта О. В ОБИЦе – весеннее настроение: О Рыцарском 

турнире для учащихся 6 классов средней школы № 4, 

который состоялся в Общегородском библиотечно-
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информационном центре накануне Международного 

женского дня / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2016. – 

10 марта. – С. 3. 

17. Кропта О. Возраст славе не помеха!: О мероприятии, 

посвященном Дню людей преклонного возраста, которое 

состоялось в Общегородском библиотечно-

информационном центре г. Славутича / О. Кропта // 

Теледень-Славутич. – 2016. – 20 октября. – С. 4. 

18. Кропта О. Все на земле – от материнских рук: О встрече 

славутичских школьников с мамой четверых детей 

Натальей Мельничук, которую провела руководитель 

сектора клубной работы Общегородского библиотечно-

информационного центра к Международному дню матери 

/ О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2016. – 12 мая. – С. 3. 

19. Кропта О. Да здравствует смех!: О мероприятии, 

посвященном первоапрельскому празднику, которое 

состоялось в Славутичском ОБИЦе для учащихся школы 

№ 1 / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2016. – 31 марта. 

– С. 3. 

20. Кропта О. День Победы в ОБИЦе: О мероприятии, 

которое прошло в Общегородском библиотечно-

информационном центре для школьников / О. Кропта // 

Теледень-Славутич. – 2017. – 11 мая. – С. 3. 

21. Кропта О. «Добрий настрій» – в ОБИЦ: О программе 

«Різдво», которую организовали в Общегородском 

библиотечно-информационном центре участники Центра 

немецкой культуры «Хоффнунг» (руководитель 

О. Курдина) и народного театра «Добрий настрій» 

(руководитель Т. Криворучко) / О. Кропта // Теледень-

Славутич. – 2015. – 30 декабря. – С. 2. 

22. Кропта О. Изучаем родной язык: О мероприятии для 

учащихся 6-х классов школы № 1 к Международному дню 
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родного языка, которое состоялось в Общегородском 

библиотечно-информационном центре / О. Кропта // 

Теледень-Славутич. – 2016. – 18 февраля. – С. 4. 

23. Кропта О. Их подвиг живет в наших сердцах: О 

мероприятии, посвященном памяти героев Крут, которое 

состоялось в ОБИЦе для школьников / О. Кропта // 

Теледень-Славутич. – 2017. – 2 февраля. – С. 2. 

24. КроптаО. Любовью пронизано все...: О литературно-

драматическом вечере «Любовью пронизано всё», 

организованном поэтическим союзом «Сияние души» 

(руководитель – Е. Беркутова, клуб Славутичского 

Общегородского библиотечно-информационного центра) 

и театральной студией «Драм-Арт» (руководитель 

Л.Сывка) / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2016. – 

12 мая. – С. 3. 

25. Кропта О. Младшим 

школьникам – о подростках-

преступниках: О 

мероприятии для учащихся 

4-го класса, которое 

состоялось в Славутичском 

общегородском 

библиотечно-

информационном центре / 

О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2017. – 12 октября. – 

С. 2. 

26. Кропта О. Наши дети и толерантность: О мероприятии, 

посвященном Международному дню толерантности, 

которое состоялось в Общегородском библиотечно-

информационном центре / О. Кропта // Теледень-

Славутич. – 2016. – 17 ноября. – С. 3. 



11 
 

27. Кропта О. Нашим детям о добром и вечном: О встрече 

учащихся 4-го класса 

средней школы № 3 с 

настоятелем Свято-

Ильинского храма 

протоиереем отцом 

Иоанном, которая 

состоялась в ОБИЦе в 

канун праздника 

Рождества Христова / 

О. Кропта // Теледень-

Славутич. – 2016. – 21 января. – С. 4. 

28. Кропта О. О вредных привычках – во весь голос!: О 

мероприятии, которое прошло в ОБИЦе для учащихся 

славутичских щкол / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 

2017. – 23 ноября. – С. 3. 

29. Кропта О. С ОБИЦем скучать не придётся!: О 

мероприятиях для учащихся школ города, проведенных 

Общегородским библиотечно-информационным центром 

в сентябре / О. Кропта // Теледень-Славутич. – 2016. – 29 

сентября. – С. 3. 

30. Кропта О. С такими защитниками нам и море по колено!: 

О мероприятии к Дню защитника Отечества для учащихся 

школы № 4, которое состоялось в Общегородском 

библиотечно-информационном центре / О. Кропта // 
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