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Розвиток бібліотечної справи в Тростян-
ці розпочався в 1910 р., коли при двокласному 
училищі цукрового заводу відкрито невелику 
бібліотеку.

У 1924 р. серед культурно-освітніх закладів се-
лища було відкрито і районну бібліотеку.

Під час Другої світової війни книгозбірня зазна-
ла великих втрат, було втрачено багато книг. Проте 
вже в 1944 р. бібліотека відновила роботу.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– це інформаційний, культурний, освітній заклад, 
що має упорядкований фонд документів і надає їх 
у тимчасове користування фізичним та юридичним 
особам. Бібліотека є власністю територіальної гро-
мади селища, управління якою здійснює Тростя-
нецька районна рада.

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

Кількість бібліотечного фонду – 73 728 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 1 885 осіб.
Чисельність штатних працівників – 11 особи.

Рішенням виконкому Тростянецької районної 
ради депутатів трудящих від 29 січня 1975 р. «Про 
переведення державних бібліотек Тростянецького 
району на централізовану систему обслуговування 
населення книгою» з 1 липня 1977 р. бібліотека стає 
центральною районною бібліотекою Тростянецької 
централізованої бібліотечної системи.

З 2006 р., відповідно до Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Тро-
стянецької районної ради від 28 вересня 2006 р. «Про 
передачу об’єктів спільної власності територіальних 
громад району до комунальної власності територіаль-
них громад» Тростянецька районна бібліотека нале-
жить до майна комунальної власності Тростянецької 
районної ради і перейменована на комунальний за-
клад «Тростянецька центральна районна бібліотека».

Знаходиться в підпорядкуванні Міністерства 
культури України.

Комунальний заклад «Тростянецька 
центральна районна бібліотека» 

До 1992 р. районна бібліотека власного примі-
щення не мала.

З 1944 р. до 1960 р. бібліотека знаходилась у на-
півпідвальному приміщенні двоповерхового будин-
ку на вул. Інтернаціональній.



У 1960 р. – переміщена в новозбудований буди-
нок культури, де займала три невеликі кімнати. 

Зі зростанням книжкового фонду під структурні під-
розділи бібліотеки в 1982 р. виділено окремі кімнати в 
колишньому дитячому садочку на вул. Крупської, 3.

Сучасне приміщення центральної районної біблі-
отеки в кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. було де-
рев’яною єврейською синагогою. На початку ХХ ст. 
у будівлі функціонувала школа, згодом пошта та 
відділення зв’язку, а в 1989 р. перший поверх при-
міщення передано центральній районній бібліотеці, 
другий поверх належав ще відділенню зв’язку.

Читальна зала. 1971 р.У бібліотеці. 1952 р.

Абонемент. 1971 р.



У 1992 р. після ремонту вся будівля переходить 
у власність бібліотеки. У приміщення переміщено 
решту відділів бібліотеки та районну дитячу 
бібліотеку. Нині лише відділ обслуговування 
залишається в будинку культури (на другому 
поверсі) на вул. Леніна, 56.

Дерев’яна єврейська синагога. 1888 р.

Будівля колишньої синагоги. Початок ХХ ст.

- площа бібліотеки – 695,7 м²;
- наявність читальної зали – 1 (24 місця);
- наявність виставкової зали – відсутня;
- стан опалювальної системи та електричної мережі 
– задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Інтернет-центр. 2015 р.
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