
ЗАПРОШУЄМО ДО 
БІБЛІОТЕКИ!



Бібліотека – море книг. 

Бібліотека – храм науки. Переступай її поріг, 

Бери скарби нетлінні в руки. 

Читай, мій друже, час не гай – Весь світ великий 

пізнавай!



ДПТНЗ 

«Свеський професійний 
аграрний ліцей» -

територія навчання та 
дозвілля 



Багато людей читають книги, періодичні видання, 

електронні книги. І роблять це де завгодно: у колі 

друзів, сім’ї, у сквері чи транспорті.



Але мало хто 

замислюється, що у 

бібліотеці це робити 

набагато цікавіше.

І якщо Ви ще досі не 

записані до читальної 

зали інформаційного 

центру нашого ДПТНЗ 

«Свеський ПАЛ», тоді 

покваптесь!



До того ж, у 

Вас є 7 причин 

це зробити у 

зручний для 

Вас час



Цікаві посиденьки в бібліотеці



У бібліотеці величезна 

кількість книг - 13375 

примірників.

Кожний відвідувач знайде 

собі книгу для читання і 

навчання за вподобаннями і 

професійною спрямованістю

Причина 1



Причина 2

У бібліотеці можна 

ознайомитися з 

книжковими 

новинками, переглянути 

книжкові виставки, 

скористатися 

безоплатним Інтернетом 

і Wі-Fі, а також стати 

безпосереднім 

учасником цікавих 

заходів



КНИЖКОВІ ПЕРЕГЛЯДИ





НОВИНКИ ЛІТЕРАТУРИ



У бібліотеці працює досвідчений 

фахівець, який завжди 

допоможе і завжди поруч, щоб 

розібратися в інформаційному 

морі 

Причина 3.



Знавець книг надасть

консультацію у виборі літератури, 

розрадить і підкаже. 

Спілкування з 

бібліотекарем завжди у 

позитиві



Причина 4
У бібліотеці можливо 

все: нові відкриття, 

нові захоплення, нові 

знайомства. Адже 

бібліотечне 

спілкування - багаж 

знань у колі 

однодумців



ПРАЦЮЮТЬ ГУРТКИ



🠶 НАВЧАННЯ, ЗАСІДАННЯ, ЛЕКЦІЇ ТА СЕМІНАРИ



СВЯТА  І ЗУСТРІЧІ





БІБЛІОТЕКА З МУЗЕЙНИМ ПРОСТОРОМ





Причина 5

У  нашій книгозбірні – тепла і 

затишна обстановка, сприятлива 

атмосфера для відпочинку від 

повсякденної метушні, можна 

усамітнитися за книгою і 

насолоджуватися тишею



Причина 6

Тільки у 

бібліотеці 

можна взяти 

книгу додому і 

не купувати її



Читати - це модно, читати – це стильно, 

читати – це класно і дуже престижно! 



ПРИЧИНА 
№ 7





Які ще 

причини 

вам 

потрібні? 



Запрошуємо до читання!



ДПТНЗ

«Свеський ПАЛ» з 

відкритими дверима!


