
Ласкаво просимо до нашої  бібліотеки 

скористатись безкоштовними новими 

послугами з використанням вільного 

доступу до мережі Інтернет. 
 

Приходьте!  Навчайтеся! 

Читайте! 

 
      www.ukrlib.com.ua 

Найбільша в Інтернеті електронна бібліотека 

української літератури, яка окрім книг містить також 

літературну енциклопедію, біографії практично всіх 

письменників України, шкільні твори, учнівські 

рефераті, короткі перекази змісту творів і багато 

іншого. 

    www.chtyvo.org.ua 

Метою діяльності цієї е-бібліотеки є поширення і 

популяризація україномовних творів серед читачів.  

      www.ukrcenter.com 

Українська електронна бібліотека. Містить окремі 

твори українських та зарубіжних письменників –

класиків і сучасних літераторів.  

      www.mirknig.com  

Тут представлено понад 150000 книг і журналів. 

Щодня сайт поповнюється 300 новими публікаціями. 

Окремо виділені книги, журнали і аудіокниги. 

      www.librus.ru 

Велика база електронних книг і журналів, 

представлених в мережі Інтернет. Для скачування 

матеріалів необхідна реєстрація. 

     www.kodges.ru 

Велика універсальна інтернет- бібліотека. Є розділи з 

аудіокнигами і відеоуроками. Останні надходження 

виділені в окремий підрозділ.  

 

 

 

 

 

Наша адреса:  

вул.Комсомольська,60 

Тел.7448877, 3742857,тел/ф.7445380 

Працюємо щодня (крім суботи) 

З 10.00 до 18.00 

E-mail:o bmsvetlova@i.ua 
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Дніпропетровська обласна 

бібліотека для молоді ім.М.Свєтлова 

Пропонує  

нові послуги в 

  

Бібліотека отримала 

нове  комп ’ютерне обладнання 

для користувачів як 

переможець конкурсу 

проектів 

«Організація нових  бібліотечних 

послуг з використанням вільного 

доступу до мережі  Інтернет» за 

програмою 
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