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Історія Дергачівської бібліотеки розпочалася 
в 1915 р., коли була створена земська бібліотека 
містечка Дергачі. 

Після подій 1917 р. фонди бібліотеки були по-
грабовані. 

У 1923 р. Дергачі стало центром району, поча-
ли з’являтися осередки культурного життя. Одним 
з них був Колективний будинок ім. Матюшенка 
з невеличкою книгозбірнею.

Під час Другої світової війни бібліотека знову 
була пограбована.

Коротка історія бібліотеки
Інформація про приміщення 

бібліотеки

спрямовує свою роботу на підвищення освітнього 
і культурного рівня населення та забезпечує ін-
формаційні потреби користувачів у сфері освіти, 
науки, виробництва з використанням всіх ресурсів 
бібліотеки.

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

Кількість бібліотечного фонду – 27 957 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 2 253 особи.
Чисельність штатних працівників – 14 осіб.

Післявоєнне відкриття бібліотеки відбулося в 
другій половині 1950-х рр.

У 1977 р. впроваджується нова централізована 
бібліотечна система, Дергачівська бібліотека стає 
провідною, центральною, а сільські – її філіями.

Нині до складу Дергачівської централізованої 
бібліотечної системи входять: Дергачівська цент-
ральна бібліотека, Центральна дитяча бібліотека, 
26 бібліотек-філій.

Підпорядкування – відділ культури і туризму 
Дергачівської районної держадміністрації.

Дергачівська центральна бібліотека 

У 1915 р. відкрито районну бібліотеку-музей 
у будівлі біля залізничної станції. У другій половині 
1950-х рр. бібліотека розміщувалася у будинку сіль-
ради. Це одноповерхова будівля дореволюційної по-
будови в центрі селища. Коли перебудовували центр 
селища, бібліотеку перемістили в інше приміщення 
поряд з Будинком культури. До 1967 р. книгозбірня 
кілька разів змінювала місце розташування. 

З 1966 р. розпочалося будівництво приміщення 
для бібліотеки. У 1967 р. районна бібліотека переїха-
ла в нову будівлю, побудовану за типовим проектом. 



Читальна зала. 2014 р.

Абонемент. 2014 р.

Це двоповерхова споруда, де перший поверх 
займає Центральна дитяча бібліотека, другий по-
верх – Центральна доросла бібліотека. У приміщен-
ні також знаходиться редакція районної газети 
«Вісті Дергачівщини».

- площа бібліотеки – 452 м²;
- наявність читальних залів – 1; 
- стан опалювальної системи та електричної мере-
жі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.
- водопровід та каналізація – відсутні.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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