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Березанська центральна
районна бібліотека

об’єднала двадцять сільських бібліотек-філій, районну бібліотеку для дітей, районну бібліотеку для
дорослих.
– забезпечує всебічний та рівний доступ до інЦентральна районна бібліотека підпорядкована
формації для всіх жителів району, формує куль- відділу культури, молоді та спорту Березанської
турне середовище, виконує місію просвітництва РДА.
та збереження культурної спадщини, забезпечує
Інформація про приміщення
доступність і права користувача на бібліотечне
бібліотеки
обслуговування.
До 1992 р. бібліотека не мала власної будівлі, її
Основні показники бібліотеки
переміщували з одного приміщення в інше декілька
(станом на 1 січня 2013 р.)
разів.
Кількість бібліотечного фонду – 30 345 пр.
У 1992 р. книгозбірня отримала нове, спеціальКількість користувачів за ЄРК – 1 500 осіб.
но побудоване приміщення, що відкрило нові
Чисельність штатних працівників – 18 осіб.
можливості для її розвитку. Споруда будувалася
Коротка історія бібліотеки
протягом 1988–1992 рр., за проектом начальника
Першу бібліотеку на Березанщині відкрито в будівельної організації Петра Волошина.
Бібліотека має два поверхи. На першому поверсі
1904 р. у селищі Анатолівка. У 1923 р. у зв’язку з
новим адміністративним поділом бібліотека пере- знаходиться районна бібліотека для дітей, на другоміщена в селище Суворове (нині Березанка). Діяль- му поверсі – центральна района бібліотека централіність бібліотеки до повоєнних років мало відома зованої бібліотечної системи.
через відсутність архівних матеріалів.
У 1949 р. створено дитячу бібліотеку.
У 1978 р. книгозбірня стала центральною бібліотекою централізованої бібліотечної системи та

Основні характеристики
бібліотечного приміщення:
- площа бібліотеки – 800 м²;
- наявність читальних залів – 3;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Відділ обслуговування учнів 5–9 кл. 2015 р.

Відділ обслуговування дошкільнят та учнів 1–4 кл. 2015 р.

Літературно-музична вітальня. 2015 р.

Абонемент. 2015 р.

Відділ інформаційних технологій та бібліотечного
обслуговування користувачів. 2015 р.
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