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Бібліографічний покажчик містить матеріали про організацію і діяльність 
Бібліотеки, її видання та публікації працівників за 50 років існування закладу. 

Матеріали згруповано за такими розділами: 

 Офіційні документи 

 Загальні праці 
 Основні напрями діяльності Бібліотеки 

 -  Фонди і каталоги 

 -  Популяризація літератури 

 -  Науково-бібліографічні діяльність. Краєзнавство 

    -  Науково-методична діяльність 
В межах підрозділів, рубрик матеріал розташовано в хронологічній 

послідовності, за алфавітом авторів, назв. 
Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності з діючими 

стандартами. 
Покажчик розрахований на бібліотечних працівників, викладачів і 

студентів вузів та училищ культури, всіх, хто цікавиться історією бібліотек. 
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