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Веселинівську районну бібліотеку засновано 
в 1939 р., хоча почала вона своє існування з хати-
читальні, відкритої у 1920 р. 

У 1960 р. на території району функціонувало 
34 бібліотеки, з них 2 районні.

У 1964 р. радою Миколаївського обласно-
го управління культури та президією обкому 

Коротка історія бібліотеки

– це інформаційно-дозвіллєвий центр, що відкри-
ває користувачам доступ до національних і світових 
джерел, зберігаючи, накопичуючи та популяризуючи 
знання та культурні надбання народу. Бібліотека спря-
мовує свою діяльність на забезпечення вільного та 
необмеженого доступу до інформації, впровадження 
сучасних інформаційних технологій, створення ком-
фортних умов для відпочинку та дозвілля громади.

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

Кількість бібліотечного фонду – 28 304 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 1 887 осіб.
Чисельність штатних працівників – 10 осіб.

профспілки працівників культури районну бібліоте-
ку для дорослих нагороджено дипломом та присвоє-
но почесне звання «Культурно-освітньої установи 
відмінної роботи».

15 липня 1975 р. виконавчим комітетом Ве-
селинівської районної ради депутатів трудя-
щих прийнято рішення № 234 «О централиза-
ции сети государственных массовых библиотек 
в районе». Згідно з даним документом, 1 січня 
1976 р. почалася централізація державних бі-
бліотек Веселинівщини шляхом створення на 
базі Веселинівської бібліотеки для дорослих 
єдиної мережі із загальним штатом, книжковим 
фондом, централізованим комплектуванням і 
обробкою літератури. Районна бібліотека набула 
статусу центральної. У структуру ЦБС ввійшло 
27 стаціонарних масових бібліотек (2 районні, 
24 сільських, 1 міська).

З 2003 р. Веселинівська центральна район-
на бібліотека перейменована на комунальний 
заклад «Веселинівська центральна районна 
бібліотека».

Знаходиться в підпорядкуванні Міністерства 
культури України.

Комунальний заклад «Веселинівська 
центральна районна бібліотека»



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Влітку 1920 р. у с. Веселиновому комсомольці 
відкрили хату-читальню.

Після Другої світової війни районна бібліотека 
не мала власного приміщення. Вона займала одну 
з кімнат другого поверху будівлі колишньої церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці, в якій організовував 
свою роботу районний Будинок культури.

Поступово фонд бібліотеки збільшувався. Ви-
никла необхідність розділення бібліотеки для до-
рослих і дітей. У 1956 р. дитяча районна бібліоте-

Церква Успіння Пресвятої Богородиці. 2015 р.

Читальна зала районної бібліотеки в приватному будинку 
по вул. Леніна, 19. 1962 р.

Колишня церква. Районний Будинок культури, 
де розміщувалася бібліотека. 1950-ті рр.



ка почала функціонувати самостійно, в районному 
Будинку культури їй було виділено окрему кімнату. 
У 1962 р. районну бібліотеку для дорослих з Будин-
ку культури переміщено в приватний будинок по 
вул. Леніна, 19.

У 1970 р. Веселинівська центральна районна 
бібліотека для дорослих переміщена в нове 
приміщення районного Будинку культури, 
збудованого у 1969 р. за типовим проектом. 
Бібліотека займала 5 кімнат загальною площею 
250 м2. Читальна зала була розрахована на 
30 місць.

У 1991 р. рішенням райвиконкому районну 
бібліотеку переміщено з сирого, холодного 
приміщення районного Будинку культури в будівлю 
колишнього райвиконкому.

З 1997 р. приміщення не опалювалося, 
знаходилось в аварійному стані, текла покрівля. У 
2000 р. центральну районну бібліотеку, в зв’язку з 
аварійним станом, переміщено в адміністративний 
будинок (колишній райком компартії України), що 
побудований у 1946 р., архітектор О. І. Тищенко, 
матеріал – ракушняк. На першому поверсі був 
розміщений Будинок дитячої творчості, на другому – 
районна дитяча бібліотека. Районну бібліотеку для 

Читальна зала бібліотеки
 в районному Будинку культури. 1979 р.

Районний Будинок культури. 2015 р.



Приватний будинок по вул. Леніна, 19. 2015 р.

Будинок колишнього райвиконкому. 2015 р.

дорослих розмістили на другому поверсі, де вона 
знаходиться і нині.

З 2008 р. у бібліотеках Миколаївщини 
розпочалася робота по створенню модельних 
бібліотек бібліотечної системи – привабливих та 
комфортних. Для користувачів районної бібліотеки 
створено сучасні інформаційні та виставкові зони, 
зони відпочинку з новими меблями та сучасним 
дизайном. Бібліотечний простір бібліотеки 
організовано таким чином, щоб відвідувачам було 
зручно і комфортно.

Адміністративний будинок, 
у якому з 2000 р. знаходиться бібліотека



- площа бібліотеки – 150 м²;
- наявність читальної зали – 1 (12 місця);
- наявність виставкової зали – відсутня;
- стан опалювальної системи та електричної мережі 
– задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Читальна зала на другому поверсі. 2015 р.

Абонемент на першому поверсі. 2015 р. Книгосховище абонемента. 2015 р.
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