
Комунальний заклад 

«Покровська міська централізована бібліотечна система» 

Для задоволення інформаційних і духовних потреб населення 

функціонують 6 публічних бібліотек, які входять до складу комунального 

закладу «Покровська міська централізована бібліотечна система». 

Головною бібліотекою міста є центральна міська бібліотека Т.Г.Шевченка: 

Керівник: Тумасова Кристина Львівна - директор комунального закладу 

«Покровська міська централізована бібліотечна система» 

 

Адреса: 

85307 Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 22 

E-mail: biblshev@i.ua    biblioteka.ibo@i.ua 

Телефон: (06239) 52-18-46 

Графік роботи: пн.-пт з 08:00 – 18:00  

                            сб, нд 09:00 – 18:00 

                            без перерви та вихідних 

Санітарний день – останній четвер місяця. 

Бібліотека – соціокультурний центр міста: 

проводяться літературно-мистецькі заходи, фестивалі,форуми, читацькі 

конференції, диспути,  літературно-музичні, тематичні вечори, огляди 

літератури, презентації книжок, журналів, книжкових виставок, конкурси 

читців, творчі знайомства та зустрічі, працюють клуби за інтересами. 

Бібліотека бере участь в реалізації державних, обласних і міських цільових 

комплексних програм. 

 

Міський, методичний, інформаційно-консультативний та координаційний центр 

для всіх публічних, спеціальних та спеціалізованих бібліотек міста. 
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Громадська організація «Творче об’єднання «Суцвіття». Керівник – Пилипенко 

Наталя Едуардівна. т. (06239)53-41-84. Мета – залучення творчих мешканців до 

участі в культурному житті міста. Засідання 1 р. на місяць. 

 
 

Ляльковий театр «Казкове попурі» для дітей молодшого віку. Керівник - Легка А.В. 

т. (06239)53-41-84. Заняття 2 рази на місяць – субота через неділю о 12-00   

 
 

Йога - керівник Гайдоба Тетяна Олександрівна, м.т.  099-762-64-67 

Графік занять: понеділок, середа, п’ятниця з 16-00 до 17-00 

 
 

Фітнес-Зумба – керівник Ополiнська Олена Iгнатiвна, 

 м.т. 050-924-55-25 

Графік занять: вівторок, четвер з 16-30 до 17-45,  

субота з 13-00 до 14-30 

 
 

Художня студія – керівник Парафінюк Анатолій Ігоревич (06239) 52-18-46 

Графік занять: щонеділі з 15-00 до 17-00 



 
 

Центральна дитяча бібліотека ім. О.Теліги 

Керівник – Нєвєрова Олена Аркадіївна – заступник директора по роботі з 

дітьми 

 

Адреса:  

85302 Донецька обл.., м. Покровськ, вул.. Поштова,12  

Телефон: (06239)52-12-41 

E-mail:  bibchaildg@i.ua 

Графік роботи: пн.- пт з 08:00 – 17:00  

                             сб з 09:00-17:00 

                            без перерви 

Вихідний: неділя 

Санітарний день – останній четвер місяця 

Центральна дитяча бібліотека ім О.Теліги завжди намагається створити 

максимально комфортні умови для усіх відвідувачів , бути відкритим домом для 

всіх тих, кому потрібна книга, емоційне розвантаження і отримання швидких та 

якісних бібліотечних послуг. Також-це великий доступ до знань, активна робота 

працівників бібліотеки, затишна атмосфера та простір для думок. Наша 

бібліотека – це не лише книги ,а й проведення рекомендаційних форм роботи: 

оглядів, конференцій, годин спілкування, усних журналів, уроків мужності, 

тематичних екскурсій, конкурсних ігор ,різноманітних тематичних виставок 

тощо. А малеча нашого міста із задоволенням проводить своє дозвілля в ігровій 

кімнаті «Бібліоняні», де до їхньої уваги : цікаві добірки книжок та журналів на 

будь-який смак, перегляд мультфільмів, розваги, настільні ігри, та спілкування в 

теплій дружній атмосфері. Одного разу завітавши до нас, у вас виникне бажання 

повернутися , щоб знову пережити змішане почуття захоплення і поваги до 

будинку, де живуть книги. 



 

Родинська бібліотека-філія №4 

Керівник – Гайворонська Ірина Володимирівна, завідувач філіалу бібліотеки №4  

 

Адреса: 

85310 Донецька обл., м. Родинське, вул. Театральна, 17 

Телефон: (06239)53-41-84 

E-mail: library.rodinske@gmail.com 

Графік роботи: з 08:00 – 17:00 

                             сб, нд 09:00 – 17:00 

                             без перерви 

Вихідний: вівторок.  

Санітарний день – останній день місяця. 

 

Не будь-яке велике місто може похвалитися такою бібліотекою, яка є у нас, в 

маленькому шахтарському місті. Ви тільки уявіть собі, що наш центр дозвілля та 

розвитку (яким стала наша бібліотека) знають не тільки в сусідніх містах, а про 

нього чули навіть у Японії.  

В місті нас так і називають «японська» бібліотека. А ВИ були коли-небудь в 

японській бібліотеці? Якщо ні, завітайте до нас. Краще один раз побачити, ніж 

100 разів почути. Чекаємо на ВАС! 

 

Клуб за інтересами «Сімейний калейдоскоп» Керівник клубу: Трончук Тетяна 

Володимирівна т. (06239)53-41-84. Заняття 1 р в 2 місяці. Основна мета 

діяльності: формування художньо-естетичних смаків, підвищення культури 

читання, допомога у питаннях сімейної педагогіки, навчання вмінню 

спілкуватися один з одним. 
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Родинська дитяча бібліотека-філія №5 

Керівник – Полуянчик Олена Олександрівна, завідувач філіалу бібліотеки №5  

 

Адреса: 

85310 Донецька обл., м. Родинське, вул. Театральна, буд 14 

Телефон: (06239)53-43-15 

E-mail:   l0501779049@gmail.com 

Ми працюємо: 

Графік роботи: пн.-пт з 08:00 – 17:00 

                           сб 09:00 – 17:00 

                           без перерви 

Вихідний: неділя 

Санітарний день – останній день місяця. 

 

Родинська дитяча бібліотека -це бібліотека з піввіковою історією та багатим 

книжковим фондом, яка відкрита для кожної людини. Бібліотека надає вільний 

доступ до інформації та простір для надання знань, спілкування, духовного 

збагачення  читачів. Наша бібліотека чудова площадка для розвитку  творчого 

потенціалу дітей. А найголовніше  - ми  творчий та енергійний колектив, який 

завжди у пошуку нових форм та ідей.  

Клуб «У світі чудового» для дітей віком від 10 до 14 років, та 10  малюків  

віком 7- 9 років мають змогу займатися у   клубі " У світі чудового" kids. 

Керівник  клубів - бібліотекар Акопян Жанна Михтарівна. т.  (06239)53-43-15. 

Діти успішно опанували  різні види творчості: торцювання, квілінг, декупаж, 

папертоль, витинанки, аплікація, плетіння із проволоки та пайєток. Заняття 2 

рази на місяць - субота через тиждень, 10-00 – старша група, 14-00 – молодша 

група. 
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Ізостудії "Палітра" для дітей віком від 7 до 12 років. Керівник студії - 

художник  Шайгорданов В. Л. т.(06239)53-43-15. Мета роботи студії - допомогти  

маленьким користувачам  бібліотеки орієнтуватись у світі мистецтва, навчити 

дітей основам образотворчої  діяльності. Заняття 2 рази на місяць – п’ятниця 

через тиждень о 15-00. 

 
 

Покровська бібліотека-філія №14. 

Керівник – Копилова Наталія Валеріївна, завідувач філіалу бібліотеки №14  

 

Чекаємо вас за адресою: 

85307 Донецька обл., м. Покровськ, м-н «Лазурний», 37-А 

E-mail: natahsul@ukr.net 

Наш телефон: (0623)52-54-04 

Ми працюємо: 

Графік роботи: з 08:00 – 17:00  

                           без перерви 

                          сб, нд 09:00 – 17:00 

Вихідний: понеділок 

Санітарний день – останній день місяця. 

 

 Наша книгозбірня - це інформаційний, культурний, освітній заклад, 

де шанують традиції, впроваджують інновації, дбають про майбутнє. 

Запрошуємо до бібліотеки всіх, хто прагне нових знань, нової інформації, нових 

вражень. Якщо стало сумно, хочеться тепла, затишку та гарних друзів - двері 

нашої бібліотеки завжди відкриті для Вас. 
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Вже майже 25 років при бібліотеці працює народознавчий етнографічний 

клуб «Криниця душі», який став своєрідним символом та візитною карткою 

Покровської бібліотеки-філії №14. Керівник  - Руденко І.В. т. (0623)52-54-04. 

Заняття 2 рази на квартал. 

 

 
 

Покровська бібліотека-філія №16 
Керівник – Юрасова Надія Григорівна, завідувач філіалу бібліотеки №16 

 

  
Ми працюємо: 

Графік роботи: пн.-пт з 8.00 до 17.00 

                           сб. з 09:00 до 17:00 

                           без перерви 

Вихідний день – неділя. 

Санітарний день – останній четвер місяця. 

Чекаємо за адресою: 

м.Покровськ, вул. Таманова, 16 

 

Ласкаво запрошуємо Вас до бібліотеки, де спілкування з книгою безмежне, де 

панує світ казок, пригод та фантастики, світ нових знань! 

 

 


