
               

Адреса бібліотеки:
вулиця Центральна, 48
село  Великі Жеребки
область Хмельницька   
країна - Україна 
індекс: 31222

Розклад роботи бібліотеки:
бібліотека працює з  - 9.00 до 19.00.,
перерва з 13.00 до 15.00.,
вихідний день: субота, неділя.

Соціальна сторінка в мережі Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1734028883326411/about/

Сільська бібліотека була і залишається острівцем збереження 
національної культури, народних традицій і звичаїв, історії свого села. Вона є
територією духовності, знань, помічником в освіті, професійному 
становленні, організації дозвілля. На жаль, переважна більшість сільських 
бібліотек не можуть похвалитися сьогодні великим спектром послуг для 
своїх користувачів.

Бібліотека с.В.Жеребки відноситься до Поповецької сільської ради 
Волочиського району. Фонд бібліотеки нараховує біля 4 тис. примірників. 

Бібліотека  надає  послуги  по  отриманню  інформації  про  склад
бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел
інформації,  отримання  у  тимчасове  користування  документів  із  фонду
бібліотеки,  підготовка  та  надання  письмових,  тематичних,фактографічних.
бібліографічних  та  інших  довідок  для  користувачів  бібліотеки  організація
літературно-мистецьких  заходів  та  книжкових  виставок,  ксерокопіювання,
роздрукування  інформації  з  електронних
носіїв, користування комп’ютером.

Книжковий  фонд  розкрито
виставками та тематичними поличками:
«Ти в моєму серці Україна». 

  
- « Україна - це твоя Батьківщина»,  



які знайомлять читача із найцікавішими музеями, величними 
Храмами,славетними містами, старовинними палацами,видатними постатями
України…

З літературою по
історії області та
району читачі мають
змогу ознайомитись
біля  краєзнавчого
куточка.

  
В бібліотеці

оформлено
етнографічний куточок « Пахне рідне село», де
представлені предмети давнини  та роботи
сільських умільців.

     

При книгозбірні є актовий зал, де 
проводяться великі масові 
заходи, активними учасниками
якого є члени клубу за 
інтересами « Мальви»,що діє 

при бібліотеці та об’єднує любителів 



української пісні 

                                         
Цікаві місця нашого села:

Наше село дуже мальовниче, і у ньому є багато місць де можна 
відпочити на природі  і насолодитися  красою його краєвидів.  В нас є три 
ставки та ліс

                        
                          

Окрасою села є новозбудований  Храм Святого Дмитрія.

          
   Побудова храму розпочалась у 2004 році. Був закладений наріжний камінь, 
та здійснено його освячення. Проект 
побудови храму та внутрішнє оздоблення, 
розпис ікон були виконані місцевим 
художником – Арламчуком Петром.



Пам’ятним місцем є обеліск воїнам – односельцям, які
загинули у другій світовій війні та пам’ятний знак жертвам
голодомору.

                                         


