
Дніпропетровська обласна бібліотека  

для молоді ім. М.Свєтлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

пропонує 
       нові послуги в 

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ 
 

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 

«Бібліоміст» 
 

«Читач, на відміну від 
 споживача інформації, 

регулярно, постійно, часто  
читає художню літературу» 

    

 

Дніпропетровська обласна бібліотека 

для молоді ім. М.Свєтлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

пропонує 
       нові послуги в 

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ 
 

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 

«Бібліоміст» 
 

«Читач, на відміну від 
 споживача інформації, 

регулярно, постійно, часто  
читає художню літературу» 

 
 

Дніпропетровська обласна бібліотека 

для молоді ім. М.Свєтлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

пропонує 
       нові послуги в 

ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ 
 

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 

«Бібліоміст» 
 

«Читач, на відміну від 
 споживача інформації, 

регулярно, постійно, часто  
читає художню літературу»    

 



Шановний користувачу! 
Читай українське!  

Українською читай! 
 

 
http://www.mova.info/    
Авторські сайти українських і  зарубіжних письменників 

та поетів. Сайти письменників української діаспори. 
 

 

http://filosof-50.ucoz.ru/ 

  «Література Придніпров'я» — створений для 

популяризації творчого надбання письменників 

Дніпропетровщини. 

 

http://chtyvo.org.ua/  

Е-бібліотека «Чтиво».  Метою діяльності цієї е-бібліотеки 

є поширення та популяризація україномовних творів. 
 

http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html  

 Електронна бібліотека української літератури  

 

http://www.ukrcenter.com/Література   
Містить твори українських та зарубіжних письменників- 

класиків і сучасних літераторів. Для зручності імена 

авторів  

подано за абеткою. 
 

http://bukvoid.com.ua/   

Сайт "Буквоїд". Висвітлює найбільш актуальні події  

української літератури. Подається вся інформація про 

українських письменників, видавництва, літературні 

агенції  видавців 
 

 

http://poetyka.uazone.net   

Бібліотека української поезії.  

На сайті представлені твори різних періодів української 

поезії, переклади зарубіжних авторів та народні пісні. 

Абетковий покажчик поетів дуже зручний для 

користування. 
 

www.ukrlib.com.ua  

Найбільша в Інтернеті електронна бібліотека української 

літератури, яка окрім українських книг містить також 

літературну енциклопедію, біографії практично всіх 

письменників України, шкільні твори, учнівські реферати, 

короткі перекази змісту творів і багато іншого. 
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