
В ГОРОДЕ РАБОТАЕТ 
НЕОБЫЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

С марта текущего года работает библио
тека Ресурсного центра по поддержке него
сударственных организаций. Клиентами биб
лиотеки стали не только представители НГО, 
а и все желающие. Любой житель города име
ет возможность получить книги, поработать 
в читальном зале, воспользоваться компь
ютером, принтером, ксероксом, а также ус
лугами Интернета, электронной почтой.

На сегодняшний момент в библиотеку при
нято около 1900 книг. Пополнение библиоте
ки осуществляется с помощью партнёров 
Ресурсного центра:

•  ООО “Знание”,
•  НГО “Інститут, громадянського суспільства”,
•  НГО “Фундація ім. князів—благодійників 

Острозьких",
•  Центр роботы с женщинами,

' •  Фонд поддержки предпринимательства,
•  Городской библиотечно—информацион

ный центр,
•  Лаборатория малого бизнеса.
Также фонд библиотеки пополняется кни

гами, издаваемыми Центром развития сооб
щества. На сегодняшний день это 7 различ
ных изданий.
- Книжный фонд библиотеки делится на две 
части: постоянный и раздаточный.

Общее количество книг — 1900. Из них:
- постоянный фонд — 450,
- раздаточный фонд -  1550.
Книги из раздаточного фонда направля

ются общественным организациям, предста
вителям властных структур, в библиотеки 
школ и высших учебных заведений.

Перечень организаций, куда поступили 
книги из библиотеки Ресурсного центра;

ОО женщин Союза организаций инвалидов 
Украины

0 0  “Ассоциация женщин г. Славутича” 
Городской благотворительный фонд 

“Квітень Чорнобиля”
0 0  "Клуб пользователей Интернет”
0 0  “Молодёжный Центр демократии”
0 0  "Украинская социал-демократическая 

молодёжь”
0 0  “Организация здорового образа жизни

— Панацея”
0 0  “Лаборатория малого бизнеса” 
Профсоюз работников образования и на

уки Украины
Общеобразовательная-школа №1 
Общеобразовательная школа №2 
Общеобразовательная школа №4 

   Дом детского творчества
Городской Центр высшего образования 
Черниговский институт менеджмента и 

предпринимательства
ГО “Украинская народная партия”
Большое внимание при обновлении книж

ного фонда библиотеки Ресурсного центра 
уделяется изданиям, направленным на раз
витие общественных организаций. Для них у 
нас собраны законопроекты, периодика, боль
шое количество различных учебных пособий, 
справочников, а также создана база элект
ронных версий книг, с которыми можно озна
комиться, переписать на носители или рас
печатать интересующие главы.

Перечень литературы для обществен
ных организаций;

•  “Проекти й управління ними” -  Руслан 
Краплин.

•  “Залучення фінансування з місцевих 
джерел для неприбуткових організацій” -  Рус
лан Краплин.

•  “Розвиток локальних ресурсів або вступ 
до соціального інвестування” -  Руслан Краплич.

•  “Перевірки органами контролю неприбут
кових організацій” -  Олег Івченко.

•  “Неприбуткові організації: Ресурси та опо
даткування” -  Олександр Винников.

•  “Особливості бухгалтерського обліку в 
неприбуткових організаціях” -  Олена Попова.-

•  “Неприбуткові організації в Україні; Пра
вовий статус, оподаткування та управлін
ня доходами” — методичний посібник.

•  "Настільна книга неприбуткових органі
зацій” — за редакцією А.Ткачука.

•  “Третій сектор: Проблеми правового ре
гулювання” — А.Ткачук.

•  “Розвиток локальних ресурсів або Вступ 
до соціального інвестування”

•  “Залучення фінансування з місцевих 
джерел для неприбуткових організацій. Прак
тичний посібник для НДО”

•  “Довідник з фандрейзінгу”
•  “Місцеве самоврядування в громаді. 

Практичний посібник для депутатів місцевих 
рад та активістів громад”

•  “Законодавча техніка”
•  “Знайомтесь: Вища рада юстиції України”
•  “Знайомтесь: Верховна Рада України”
•  “Знайомтесь: Прокуратура України”
•  "Знайомтесь: Уповноважений ВРУ-з  

прав людини”
•  “Знайомтесь: Верховний суд України”
•  “Судова система України”
•  "Законодавство для місцевого само

врядування: Перспектива змін, (збірник за
конопроектів)”

•  “Знайомтесь: Конституційний суд України”
•  “Влада і громада. Співпраця влади та 

громадськості у вирішенні місцевих проблем”
•  “Проблеми законодавства для не- 

підприємницьких організацій (матеріали Все
української конференції)”

•  “Паблик рилейшнз -  средство социаль
ной коммуникации”

•  “Паблик рилейшнз для профессионалов”
•  “Психологія управління”
•  “Риторика” 
•  “Бизнес-план. Методические материалы”
•  “Инновационный менеджмент" 
“Разработка управленческих решений”;
Периодическая литература;
•  “Громадський Вісник” -  Центр розвитку 

громади
•  Економічні есе: “Розвиток регіонів Украї

ни зусиллями влад, громадськості і бізнесу” 
-  Інститут реформ

•  Аспекти: “Сталий розвиток Муніципаль
ний менеджмент” -  Українсько-американсь
ка програма партнерства громад

•  “Євробюлетень" - інформаційне видан
ня Представництва європейської Комісії в 
Україні.  

•  Общегородская газета: “Теледень-Славутич"
  •  Еженедельник: “Урядовий кур’єр"

Законопроекти для третьего сектора;
•  Про непідприємницькі організації
•  Про громадські організації
•  Зміни до закону про дитячі та молодіжні 

громадські організації
•  Про внесення змін до закону України про 

соціальні послуги
Также в библиотеке подобрана масса ли

тературы по следующим направлениям:
•  история 
•  экономика
•  наука
•  искусство
•  юридическая литература
•  психология
•  политология
•  религия
•  энциклопедическая литература
•  художественная литература
•  различая периодика.
Наш адрес: Киевский кв-л, 15 (детский 

садик №5), 2-й этаж; помещение Центра под
держки предпринимательства.

График работы библиотеки: з 15.00 до 
19.00.

Более подробную, информацию о работе 
библиотеки Вы можете получить по следую
щим телефонам: 3-00-38; 2-97-57.

Д. ВЕЛИЧКОВСКИЙ


