
Читайте разом з нами!
Загальноміському бібліотечному центру ЗО вересня 
виповнилося 20 років

Читайте разом  з  нами, 
доросл і й дітлахи!

Цікавими книжками  
чатуєм залюбки.

Д ля інтелектуалів є  доступ 
в Інтернет.

Знайдіть і для  навчання, 
і для  розваги час:

гуртки, виставки, клуби че
кають, друзі, вас!

Для школярів та студентів 
Славутицький загальномісь
кий бібліотечно-інформа
ційний центр пропонує:

- 50 тисяч примірників по 
всіх галузях знань;

- 175 найменувань періо
дичних видань України та 
Росії.

До ваших послуг:
- відділ обслуговування чи

тачів;
- відділ довідково- бібліог

рафічних та інформаційних 
послуг, сектор нових ко
мунікаційних технологій;

- відділ клубно-дозвільної 
роботи;

- електронна бібліотека в 
мережі Інтернет.

Для талановитих, любля

чих літературу та художнє 
слово підлітків працює літера
турна студія "Балада". Збірки 
віршів та прози вихованців 
цієї студії готуються та тира
жуються працівниками 
б і б л і о г р а ф і ч н о - і н ф о р 
маційного відділу ЗБІЦ.

Постійнодіючий спільний 
проект ЗБІЦ та Навчально- 
технологічного центру "Елек
тронна бібліотека" сприяє 
найбільш повному інфор
маційному забезпеченню по
треб школярів та студентів. 
Головним у роботі цього про

екту є надання безкоштовно
го доступу до інтернет-ре- 
сурсів для студентської та 
учнівської молоді, лідерів мо
лодіжних організацій, учи
телів, лікарів, представників 
засобів масової інформації та 
інших, а також навчання прак
тичних навичок швидкого по
шуку необхідної інформації в 
мережі Інтернет, створення 
власних веб-ресурсів та ін.

Протягом року виставкова 
зала ЗБІЦ запрошує всіх ба
жаючих ознайомитися з 
творчістю талановитих митців

Поліського краю. До вашої 
уваги прекрасні роботи ху
дожників, фотографів, 
майстрів художньої вишивки 
та творчі роботи вихованців 
дитячої студії "АКВА". Крім то
го, читальна зала та абоне
мент пропонують книжково- 
ілюстровані виставки, тема
тичні полички, інформаційні 
викладки літератури.

Пропонуємо відвідати 
різноманітні масові заходи, 
що проводяться в ЗБІЦ про
тягом року: літературні
вітальні, мистецькі години, 
літературно-музичні компо
зиції, зустрічі з цікавими 
людьми, круглі столи, диспу
ти. Робота наших працівників 
направлена на те, щоб кожен 
відвідувач знайшов у нашому 
центрі необхідну для себе ко
рисну та цікаву інформацію.

За детальною інфор
мацією звертайтеся за ад
ресою:

Московський квартал,
12 .

Тел. 2-05-88, 2-17-59.


