
 

 
 

 

Шановні колеги! 
 
Видавництво «Центр учбової літератури» займає значне місце на вітчизняному ринку друкованої 

продукції. За 19 років роботи нашими клієнтами стали більшість навчальних закладів, бібліотек, книгарень 
по всій Україні. Асортимент видавництва - це більше ніж 1500 навчальних та практичних видань, щомісяця 
ми видаємо у середньому по 10 нових книг.  

 
Наша компанія приділяє велику увагу новим напрямкам розвитку видавничого бізнесу та постійно 

розширює і вдосконалює способи комунікації із своїми читачами. Вже кілька років успішно функціонує 
інтернет-книгарня www.cul.com.ua, де можна придбати книги за видавничими цінами без торговельних 
націнок.  

 
На сьогоднішній день ми пропонуємо вищим навчальним закладам та бібліотекам унікальну 

послугу – доступ до електронних версій книг через Інтернет на сайті www.culonline.com.ua З впевненістю 
можемо сказати, що це перший і поки що єдиний в Україні проект такого рівня, коли авторизована особа, 
бібліотека або навчальний заклад можуть цілком легітимно користуватися великим переліком книг, 
використовуючи Інтернет. Основні можливості та переваги нашої online-бібліотеки такі: 

 
 швидкий доступ до книг з будь-якого компютера, підключеного до Інтернет 
 немає необхідності в установці додаткових програм 
 простий та зрозумілий інтерфейс, зручна навігація по сайту 
 понад 1200 найпопулярніших навчальних видань за різними тематиками: аудит, 

бухгалтерський, кадровий облік, фінанси, економіка, менеджмент, маркетинг, правова 
література, гуманітарні науки, природничі та технічні науки 

 вартість online-доступу текстів електронних видань у середньому на 40% менша, порівняно 
з паперовими варіантоми книг 

 протягом передплаченого періоду користувач безкоштовно отримує доступ до 
електронних книг, які в цей час виходять у видавництві (у середньому 10 назв на місяць), 
доступ до текстів нових видань надається до виходу їх друком 

 для навчального закладу або бібліотеки – чудова можливість організації електронної 
бібліотеки за доступною ціною  

 
За роки існування Online-бібліотеки нашими партнерами стали багато різних бібліотек, серед яких 
Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наукова бібліотека 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-технічна бібліотека НТУУ 
«КПІ» та багато інших. 

   
Пропонуємо співпрацю навчальним закладам, бібліотекам та іншим зацікавленим особам. Існує 

безкоштовний пробний пакет передплати, використовуючи який Ви зможете оцінити роботу ресурсу та 
прийняти рішення про передплату повного пакету.  

 
 
З повагою, 
директор          Пляшко Р.О. 
 
 
 
Керівник проекту: Павло Монтаг, тел: (050) 411-33-61, montag73@gmail.com 
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