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Широківська районна бібліотека бере початок 
від заснованої в селищі 1912 р. першої земської 
бібліотеки. Більшість книг придбано за рахунок 
конфіскації з поміщицьких книгозбірень Ушакова, 
Ковпака, Добровольського, Махоріна.

На початку 1938 р. у селищі Широке культурно-
освітню роботу серед населення проводили вже дві 
бібліотеки та вісім хат-читалень.

Під час Другої світової війни бібліотеки були 
пограбовані, книги знищені.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– це освітній, інформаційний, культурний заклад, 
що забезпечує права громади на якісне бібліотечне 
й інформаційно-бібліографічне обслуговування та 
створює умови для інтелектуального, креативного 
і професійного розвитку особистості.

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

Кількість бібліотечного фонду – 59 951 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 3 697 осіб.
Чисельність штатних працівників – 15 осіб.

Широківська бібліотека відновила роботу в бе-
резні 1946 р.

У 1961 р. установі присвоєно почесне звання 
«Бібліотека відмінної роботи».

З 1 жовтня 1976 р. починається новий етап у жит-
ті Широківської бібліотеки. Відповідно до рішення 
виконкому Широківської районної ради депутатів 
від 6 серпня 1975 р. № 295 «Про централізацію ме-
режі державних масових бібліотек району» нака-
зом Широківського відділу культури від 2 жовтня 
1976 р. № 54 встановлено: всі сільські, селищні, ди-
тячу і районну бібліотеки об’єднати в єдину цент-
ралізовану систему на базі районної бібліотеки для 
дорослих, з єдиним книжковим фондом, штатом, ад-
міністративним і господарським керівництвом. 

Широківська районна бібліотека перебуває в під-
порядкуванні Широківської районної ради. 

Районний комунальний заклад 
«Широківська районна бібліотека»

Перша земська бібліотека спочатку була хатою-
читальнею.

З 1914 р. бібліотека розміщувалася в малій окре-
мій кімнаті новозбудованого Народного дому. План 
будівлі спроектував земський інженер Бутмі-де-



Народний дім. 2015 р

Будинок культури. 2015 р.

Кацман у стилі модерн, а побудувала – бригада 
широчанина Авраама Усика. Це кам’яна будівля з 
декоративними архітектурними елементами: фа-
сад викладений червоною та білою цеглою, лінії 
над вікнами облицьовані блискучими кольоровими 
плитками з орнаментами квітів. Покрівля – з дахо-
вого заліза.

На першому поверсі будівлі знаходилося кредит-
не товариство, на другому – театр. В окремій кімнаті 
розмістили фонд бібліотеки.

У 1921 р. книжковий фонд бібліотеки розмістили 
у клубі. Інформація про будівлю не збереглася.

У 1967–1970 рр. районна бібліотека знаходилася 
в непристосованому приміщенні на території двору 
нинішнього Свято-Покровського храму.

У 1971 р. бібліотеку переміщено в районний 
будинок культури, що збудований у 1969 р. за ти-
повим проектом із силікатної цегли та залізобетон-
них конструкцій. Будівля облицьована керамічною 
плиткою.

У 1974 р. районну бібліотеку розмістили в ново-
будові, що зведена в 1973–1974 рр. Архітектор будів-
лі – Лідія Лопушанська. Це двоповерховий будинок, 
що будувався як меблевий магазин. Але завідуючо-
му районним відділом культури Олександру Самару 



- площа бібліотеки – 348 м²;
- наявність читальних залів – 2 (34 місць)
- наявність виставкових залів – відсутні;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічній стан – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ обслуговування та читальна зала на 2 поверсі. 2014 р.

Абонемент на 1 поверсі. 2014 р.Інтернет-центр. 2014 р.

вдалося переконати керівників району в тому, що 
це приміщення потрібно передати бібліотеці. На 
першому поверсі розташувалася районна дитяча 
бібліотека, на другому – районна бібліотека для до-
рослих. Бібліотека нині знаходиться у цій будівлі.



Абонемент на 2 поверсі. 2015 р. Юнацька кафедра. 2014 р.

Читальна зала на 1 поверсі. 2015 р. Центр слов’янської писемності та культури. 2013 р.
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