
Історія Бібліотеки села Пробіжна 

    Книгозбірня в селі Пробіжна започаткована в далекі повоєнні роки . Вона 

увібрала найкращі традиції хати - читальні, приватних шанувальників   книг, 

доматшніх бібліотек. 

    Але на державному рівні сільська книгозбірня  запрацювала    вже в 

перший повоєнний рік - 1945 . Для бібліотеки було відведено окреме 

приміщення з вивіскою ,,Сільська   бібліотека'', в яку надійшло близько 100 

примірників різної літератури. 

    Але оскільки село Пробіжна незабаром стало районним центром, то 

бібліотека  одержала  закономірний статус. Вона стала структурною  

одиницею відділу культури райвиконкому, як державна установа. Бібліотека  

мала  свій кошторис, користувалася  комунальними послугами. 

    Першою завідувачкою бібліотеки було призначено східнячу Олександру  

Жадан. 3 часом фонд бібліотеки поповнився і бібліотека стає  культурно-

просвітницьким  осередком в селі.  

До бібліотеки потягнулися читачі почитати свіжі газети, брошури, журнали. 

    Починаючи з 50 - х років бібліотека перейтшла в просторе клубне 

приміщення,   де  було  розміщено   абонемент   для  дорослих та  дітей  і 

читальний зал. Був  розширений штат працівників.  Завідувачкою бібліотеки 

була Доманська Іванна Михайлівна. Дзюба Галина Афанасівна - завідувачка  

абонементом для дорослих, бібліотекар  - Смеречинська   Іванна Антонівна, а 

Олександра Жадан була завідувачка дитячим відділом і бібліотекар  

Войцехівська Леонія  Володимирівна, завідувачкою  читальним залом була 

Василик Стефанія   Петрівна. 

    Районна бібліотека проіснувала до 1959 року. 3 ліквідацією району 

бібліотека стає сільською. Фонд   її об'єднує одну  б[бліотеку, завідувачем 

якої був Басок Павло Порфентійович, а  бібліотекарем -  Войцехівська Л. В. 

В 1965 роц1 бібліотеку очолила Войцехівська  Л. В., а бібліотекарем- 

Колісник Надія Омелянівна.  На кінець  1968 року книжковий фонд 

бібліотеки становив 29000 екземплярів, було 1005 читачів ; 19500 

книговидача. 

    В 1979 році на посаду завідуючої бібліотеки було призначено Колісник 

Надію Омелянівну, а бібліотекарем Бережанську Надію Юліанівну. 



    В червні 2004 року до сільськоі бібліотеки села Пробіжна була приєднана 

бібліотека села Стара  Пробіжна і бібліотекарем призначено Гейду Іванну 

Омелянівну. 

    На кінець 2007 року фонд бібліотеки становить 12750 книг. 

Бібліотека обслуговує 1004 користувачі, з них 240 дітей 1 - 9 класів 

Пробіжнянської 3ОШ   І-ІІІ ступенів. Книговидача становить 20000 

примірників книг в рік. 

При бібліотеці продовжує діяти юнацький клуб «Правознавець» і гурток 

художнього читання «Паросток». 

    8 вересня 2011 року в приміщенні 6і6ліотеки  села Про6іжна Чортківського 

району Тернопільської  області, в рамках програми «БІБЛІОМІСТ», було 

урочисто  відкрито Інтернет - Центр.  

Відкриття Інтернет - центру в бібліотеці надало користувачам безкоштовний 

доступ до Інтернет-мережі. Значно покращилася якість  обслуговування  

користувачів. 

При бібліотеці починає  діяти дитячий комп'ютерний гурток «Максимум» і 

створено спілку пасічників  «Україна- медова країна». 

На кінець 2012 року фонд бібліотеки становить 12472 примірники книг. 

На початок 2013 року завідувачкою бібліотеки  призначено Гейду І. О, та 

6і6ліотекарем  - Колісник Н. О.. 

У зв’язку з децентралізацією у 2020 році бібліотека с. Пробіжна стає одним із 

структурних підрозділів осередку культури Колиндянської ОТГ. У бібліотеці 

продовжує діяти Інтернет – Центр, дитячий комп'ютерний гурток 

«Максимум» і відновив свою роботу юнацький клуб «Правознавець». 

Обслуговує користувачів завідувач бібліотекою Гейда І. О. 
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