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У 1884 році організована перша читальня по вулиці Жолобок. З неї ширилась 

просвіта на сусідні села. Люди горнулися до просвіти. В1897 році при читальні 

заснована позикова каса, тут відбувалися Шевченківські вечорниці У 1905 році кожної 

неділі сходилися люди в хаті Миколи Власюка, де читали газети та книги. У 1926 році 

читальня мала свій дім. Сюди надходили газети «Письмо з Просвіти», «Свобода», 

«Новий час». Бібліотека була обов'язковим і основним елементом ^читальні Саме з неї 

.люди мали отримувати знання. У бібліотеці були підшивки газет. Бібліотека 

працювала в робочі дні у вечірні години, а в святкові й недільні - після обіду. Люди 

могли прийти та прочитати газету чи книжку 

В 1930-х роках оправляти книги вміли Роман Слошак та Антін Колісник. Восени 

1939 року бібліотека сільської «Просвіти» була грунтовно перевірена і підшивки 

періодичних видань були вилучені та знищені разом з десятками та сотнями 

патріотичних видань Працівники НКВД їх забирали, навіть у людей Вдома часто 

закопували різні цінні книги, щоб не конфіскували їх. Так знищувалася праця багатьох 

українців. 

При заснуванні читальні її керівники дбали про книги для бібліотеки. У 1897 

році на адресу И.Міштак було надіслано 57 книг, з того і почалася бібліотека А 28 

листопада цього року И.Міштак попросив надіслати ще 35 примірників. Читальня 

лакож передплачувала газети. У 1900 році - «Газета господарська», «Діло», 

«Громадський голос» «Свобода». Кількість книг бібліотеки з роками збільшувалася: 

1898 - 90, а в 1938 - 222, з них оправленими було 50. Читали в основному- історичні 

книги. Люди читали газети і книжки та пояснювали прочитане неграмотним. 

У 1938 році читальня вже мала радіо. Діяли аматорські гуртки сільської молоді, 

які вміло ставили вистави - «Ніч на Івана Купала», «Мати» та інші. Місцеві аматори 

мали широкий репертуар В читальні було 65 примірників п'єс. Читальня мала 

власний хор, який брав участь у Шевченківських концертах. Кошти в читальні 

витрачалися на передплату газет, купівлю книг У 1906 рок\ґ на вулиці Шляхта була 

заснована читальня «Просвіта» в хаті Івана Вовка. У 1910 році у читальні було 84 

члени, збиратися кожної неділі. Читати газети «Свобода», «Народний голос». В 

бібліотеці було 130 книг, а читачів було 36. Всі заходи та свята в селі  проводила 

спільно з читальнею з Жолобка. 


