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Центральна публічна бібліотека м. Комсо-
мольська заснована у вересні 1967 р. як бібліотека 
для дорослих № 6 Кременчуцького міського від-
ділу культури (на той час селище Комсомольськ-
на-Дніпрі, підпорядковане м. Кременчуку). Для 

Коротка історія бібліотеки

забезпечує вільний доступ користувачів до 
краєзнавчих, вітчизняних і світових інформаційних 
ресурсів, відповідає за вичерпне формування і збе-
реження краєзнавчого бібліотечного фонду. Протя-
гом своєї діяльності бібліотека була і залишається 
інформаційним та освітнім центром: на її базі ре-
гулярно проводяться заходи з суспільно важливих 
питань життя міста та країни.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 105 224 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 6 050 осіб.
Чисельність штатних працівників – 13 осіб.

м. Комсомольська бібліотека виконувала функції 
селищної. Її офіційне відкриття відбулося 10 грудня 
1967 р.

У 1974 р. створена Кременчуцька міська цент-
ралізована бібліотечна система для дорослих, куди 
Комсомольська бібліотека увійшла як бібліотека-
філія № 5.

У квітні 1977 р. Комсомольську надано статус мі-
ста обласного підпорядкування, але бібліотека про-
довжувала входити до Кременчуцької ЦБС. Тільки 
у 1988 р., відповідно до рішення виконкому Ком-
сомольської міської ради № 11 від 21 січня 1988 р. 
«Про створення централізованої бібліотечної систе-
ми м. Комсомольська» та наказу № 2 від 22 січня 
1988 р. міського відділу культури, створена Комсо-
мольська ЦБС, куди ввійшли 5 бібліотек.

Відповідно до наказу № 1 Комсомольської ЦБС 
від 22 січня 1988 р. бібліотека-філія № 5 Кремен-
чуцької ЦБС перейменована у центральну міську 
бібліотеку для дорослих; біблотека-філія № 3 для 
дітей Кременчуцької ЦБС для дітей – у міську 
бібліотеку для дітей; бібліотека мікрорайону Низи – 
у міську бібліотеку-філію № 1; бібліотека с. Дмит-
рівка – у сільську бібліотеку-філію № 2; бібліотека 
с. Кияшки – у сільську бібліотеку-філію № 3.

Центральна публічна бібліотека 
для дорослих комунального закладу 
«Централізована бібліотечна система 

Комсомольської міської Ради» 



Інформація про приміщення 
бібліотеки

У 1967 р. приміщення бібліотеки знаходилось у 
невеликому «фінському» будиночку площею 42 м² 
на вул. Гірників, 10.

У січні 1970 р. бібліотеку переміщено в більше 
приміщення площею 120 м2 на вул. Гірників, 17, де 
раніше знаходився магазин. Будівля була вбудована 
у житловий будинок. Завдяки збільшенню площі від-
крили читальну залу, абонемент з доступом до фонду 
та окреме книгосховище. У 1978 р. площа бібліотеки 
ще збільшилася до 300 м2 за рахунок переїзду в інше 
приміщення організації, що знаходилася поряд.

На початку листопада 1988 р. центральна бібліо-
тека переїхала в нове приміщення на вул. Миру, 22, 
що спроектовано і побудовано для бібліотеки.

Літературно-музична вітальня. 2011 р.

Лекційна зала. 2013 р.

- площа бібліотеки – 1 050 м2;
- наявність читальної зали – 1 (64 місць);
- наявність лекційної зали – 1 (60 місць); 
- наявність виставкової зали – відсутні;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:


