
Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

  

 

 

 
Якщо Ви маєте бажання провести свій вільний час не 

дарма, переступайте наш поріг і наповнюйте себе 
мудрістю. 

 

 
Бібліотека – гарант 
Вашого успіху,  
Ваш інформаційний 
партнер! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Сватівська Центральна районна бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  

Луганська область 92600 

Тел: (факс) 32749 – директор 

33458 – відділ обслуговування. 

ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  

сайт: http://knigosvit.narod.ru  

 

СВАТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА 

ім.Т.ПОЛЯКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична закладка 
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Каталоги і картотеки – 

гордість це бібліотеки. 

Ви із ними подружіться, це в 

житті вам пригодиться. 
 

Кожна бібліотека відкриває читачеві свої скарби за 

допомогою каталогів та картотек. Слово «каталог» 

прийшло до нас з древньої Греції. Воно означає: список, 

опис, перелік. 

Бібліотечний каталог – 

це перелік книг, які є в 

бібліотеці. 

 

Каталог – 

найголовніший і 

вірний порадник для 

тих, хто хоче 

самостійно знайти 

книгу в бібліотеці. 

Найбільш 

зручним в 

користуванні є 

алфавітний каталог. Картки в ньому розташовані за 

алфавітом прізвищ авторів (або назв книги).  

Звертатися до алфавітного каталогу потрібно: 

- коли треба дізнатися про наявність книги в 

бібліотеці 

- уточнити назву книги, якщо відомий її автор 

- дізнатися, які твори того чи іншого автора є в 

бібліотеці. 

 

Але алфавітний каталог не може відповісти на 

запитання які книги розповідають про ті чи інші явища, 

події, предмети. З цими питаннями потрібно звертатися 

до систематичного каталогу. 

Систематичний каталог розкриває бібліотечний 

фонд за змістом. Картки в ньому розташовані за галузями 

знань.  

Крім каталогів у бібліотеках є і картотеки, за 

допомогою яких можна знайти необхідні твори. 

 

Систематична картотека статей включає картки на 

статті з газет та журналів. Картки розташовані по галузям 

знань. Звертатися до СКС можна при підготовці 

рефератів, доповідей, докладів. Відмінність СКС від 

систематичного каталогу 

полягає в оперативному 

відображенні нових 

матеріалів із газет, 

журналів, періодичних 

збірників. 

Краєзнавча картотека – це 

картотека, яка відображає 

літературу про рідний край, 

про його природні багатства, 

про економіку, історію, 

культуру. 

В бібліотеці є тематичні 

картотеки з найактуальніших тем сьогодення. 

 

 

 

 


