
 

 

 

 

Щодня з 10 до 18 години  

Субота - вихідний  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49000, м. Дніпропетровськ, 

вул. Комсомольська, 60 (верхня частина парку 

 ім. Л.Глоби)тел.: 744-88-77, тел./факс: 744-53-80 
 
 

 
 

Дніпропетровської обласної бібліотеки 

для молоді ім. М. Свєтлова 

 

 
 
 
 
 
 

          

Мистецтво наповнює життя кожної людини: 

ми читаємо книги, слухаємо музику, відвідуємо 

музеї, дивимось кінофільми, театральні 

вистави, самі граємо на музичних 

інструментах, співаємо, малюємо. 

             Не  кожен здатен створити  витвір 

мистецтва,  але  кожен  може навчитися 

розуміти його. В цьому вам допоможуть 

працівники ВІДДІЛУ  МИСТЕЦТВ, Завітайте 

до нашого відділу, відкрийте для себе 

безмежний світ мистецтва. 
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 довідкові видання з історії вітчизняного та 

 зарубужного мистецтва; 

 навчальні посібники з питань культурології та 

мистецтвознавства; 

 альбоми репродукцій видатних митців; 

 збірки нот для різних видів музичних  

інструментів та виконавчої майстерності; 

 унікальні грамзаписи творів класичної  

музики, хорових та інструментальних композицій; 

 компакт-диски та аудіозаписи виконавців  

вітчизняної та зарубіжної естради; 

 методичні рекомендації щодо оформлення 

 театральних вистав, традиційних та народних свят; 

 добірку сценаріїв на допомогу художній  

самодіяльності 

 прослуховування музичних творів, 

 перегляд СD та відеокасет. 

 

 

 

             літературно-мистецькі вечори, книжково-інформаційні 

виставки та перегляди, презентації книг та художніх виставок, 

мистецькі години тощо. 

 

 
 

 

 

 найяскравіший книжковий фонд з питань 

мистецтва (8600  прим.); 

 нотні видання (5500  прим.); 

 аудіо касети та  грамплатівки (7500 одиниць); 

 СD-RОМи ( 1300 одиниць); 

 Відеокасети ( 110 одиниць); 

 Журнали і газети ( 50 назв); 

 Сучасну аудіо-відео апаратуру; 

 Потужний          довідково-бібліографічний апарат 

(абетковий і систематичний каталоги книг, нот, 

аудіо-відео матеріалів та видань образотворчого 

мистецтва). 
 
 

 

 тематичний добір літератури до дипломних і 

курсових робіт, рефератів; 

 розробка сценаріїв до різноманітних заходів; 

 видання фактографічної  довідки шляхом 

пошуку в Інтернеті; 

 запис знайденої для користувача інформації в 

Інтернеті на різні носії (диски, флешки); 

 запис частини інформації з диска на диск, 

флешку, згідно діючого законодавства. 
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