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З ініціативи завідувачки відділу культури Мари-
ни Лисіної у 1946 р. засновано районну бібліотеку.

Значною віхою в історії бібліотеки стала цент-
ралізація бібліотечної системи у 1976 р.

Комунальний заклад «Новоодеська централі-
зована бібліотечна система» Новоодеської район-

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– це культурно-інформаційний центр, що за-
безпечує збереження бібліотечно-інформацій-
них ресурсів та вільний доступ користувачів до 
краєзнавчих, вітчизняних і світових документаль-
них й інформаційних ресурсів для набуття знань, 
творчого, інтелектуального, духовного розвитку 
особистостей, задоволення їх інформаційних, ос-
вітніх потреб.

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

Кількість бібліотечного фонду – 54 225 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 4 366 осіб.
Чисельність штатних працівників – 15 осіб.

ної ради Миколаївської області підпорядковується 
сектору культури, молоді та спорту Новоодеської 
районної державної адміністрації.

Новоодеська центральна 
районна бібліотека Новоодеської 

централізованої бібліотечної системи

У 1946 р. бібліотека розміщувалася у невеликій 
кімнаті пристосованого приміщення.

З 1947 р. по 1965 р. бібліотека знаходилася в 
приміщенні районного Будинку культури, де зай-
мала 3 кімнати.

У грудні 1965 р. збудовано нову будівлю районної 
бібліотеки для дорослих і дітей за типовим проектом, де 
книгозбірня знаходиться і нині. Будівництво здійснюва-
ли працівники Новоодеського комунального господар-
ства, яке очолював В. Воленюк. У будівлі знаходяться 
центральна районна бібліотека (на першому поверсі) та 
районна дитяча бібліотека (на другому поверсі).

У серпні 2014 р. у бібліотеці встановлено авто-
номне водопостачання та водовідведення. Робо-
ти виконані за сприяння та фінансової підтрим-
ки органів місцевої влади, місцевих підприємців, 
сільгоспвиробників.

В останні роки реконструйована система опален-
ня, зроблено капітальний ремонт даху та стелі будів-
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лі центральної районної бібліотеки, відремонтова-
но приміщення бібліотеки для дітей.

У центральній районній бібліотеці створено умо-
ви для обслуговування людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. Бібліотека стала територією 
безбар’єрного доступу.

- площа бібліотеки – 364 м²;
- наявність читальних залів – 1; 
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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