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У 2011 р., відповідно до наказу відділу куль-
тури Димитровської міської ради № 07-О від 
31 грудня 2010 р. «Про реорганізацію бібліотек-
філій Димитровської ЦБС», Димитровську цен-
тралізовану бібліотечну систему було реоргані-
зовано. Шість бібліотек-філій Димировської ЦБС 
реорганізовано в три бібліотеки: Центральну 
міську бібліотеку, Центральну дитячу бібліотеку 
та бібліотеку-філію № 1.

Бібліотека-філія № 1 об’єднала дві бібліотеки: 
бібліотеку для дорослих (бібліотека-філія № 6) та 
дитячу бібліотеку (бібліотека-філія № 9).

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– заклад, основним змістом роботи якого є задово-
лення інформаційних, освітніх, культурних і доз-
віллевих потреб населення.

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

Кількість бібліотечного фонду – 40 030 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 3 406 осіб.
Чисельність штатних працівників – 5 осіб.

21 грудня 2012 р. бібліотека-філія № 1 отримала 
статус бібліотеки сімейного читання.

Бібліотека-філія № 1 Димитровської ЦБС підпо-
рядкована відділу культури Димитровської міської 
ради.

Бібліотека-філія № 1 
(Бібліотека сімейного читання) 

Бібліотека для дорослих (бібліотека-філія № 6) та 
дитяча бібліотека (бібліотека-філія № 9), які в 2011 р. 
об’єдналися в бібліотеку-філію № 1, розпочали діяль-
ність у 1970 р. у невеликих квартирах міського житло-
вого будинку. Поступово кімнати будинку на першо-
му поверсі викуповувалися для бібліотек, унаслідок 
чого бібліотека для дорослих розміщувалася в 180 
м², а дитяча бібліотека – у 95,3 м². Після реоргані-
зації бібліотеки перебували в різних приміщеннях: 
бібліотеку для дорослих переміщено в будинок № 51 
мікрорайону «Молодіжний», а дитячу бібліотеку – в 
будинок № 52 мікрорайону «Молодіжний». Це завда-
вало багато незручностей у роботі, тому міська влада 
прийняла рішення про розміщення бібліотеки-філії 
№ 1 у прибудові загальноосвітньої школи № 10.

21 грудня 2012 р. бібліотека-філія № 1 переїхала 
в нове просторе приміщення. 



Відділ обслуговування. 2013 р.

Читальна зала. 2013 р.

Центральний вхід у бібліотеку. 2013 р.

Конференц-зала. 2013 р.



- площа бібліотеки – 333 м²;
- наявність конференц-зали – 1 (23 місця);
- наявність читальної зали – 1 (12 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються з абонемента, читальної зали та холу);
- стан опалювальної, водопровідної й каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:


