
 
Адреса бібліотеки: 

вулиця – Примуда,17 

село – Лонки 

область – Хмельницька 

країна – Україна 

індекс – 31216 

 

 

 

Розклад роботи: 

бібліотека працює з 9.00 до19.00 

перерва  12-14 

вихідний день субота,неділя 

 

 

 

Бібліотека на селі - це платформа для культурного розвитку сільської 

громади. Кредо сільської бібліотеки: «Бути корисним та затребуваним для своєї 

громади.» 

    Сільська бібліотека була і залишається острівцем збереження національної 

культури, народних традицій і звичаїв, історії свого села. Вона є  територією 

духовності знань, помічником в освіті, професійному  становленні, організації  

дозвілля. 

     Фонд бібліотеки нараховує більше  5 тис.  книг,  з них 210  періодичних 

видань. В цьому році бібліотека передплачує 8 назв газет та журналів (Зоря, 

Подільські вісті, Батьки і діти, Добрий господар,  Дім Сад Город, Жінка, 

Яблунька, Журавлик.) 

     На книжкових стелажах відкритий фонд  художньої літератури що дає 

можливість користувачам вибрати літературу  бажаної тематики .У фонді 

розкрито полички під такими назвами: "Любителям історичних романів ", " Поезія 

- ти сила чарівна", "Чудотворці українського гумору", "Любителям любовних 

романів," "Захоплюючий світ 

пригод". 

 

 

Книжковий фонд літератури для 

дітей розкритий книжковими 

виставками та тематичними 

поличками. 

 

 

 



Пріоритетним 

напрямом роботи є 

популяризація  та 

поширення краєзнавчих 

знань. Фонд краєзнавчої 

літератури нараховує 390  

примірників творів друку. 

 

У бібліотеці створено кімнату 

народознавства, де зібрано понад 200 

експонаті. Тут і стародавні речі, 

рушники, реманент. 

 

 

 

 

 

 

 

В бібліотеці зібрані 

матеріали про видатних 

уродженців та жителів 

села: Героїв Соціалістичної 

праці  Андрієвського 

Антона Йосиповича, 

Примуда Станіслава 

Йосиповича, Заслуженого 

працівника сільського 

господарства 

 Гадайчука  Аполона Федоровича.  



Села славиться 

вишивальницями. Багато їхніх 

робіт неодноразово були 

представлені на районних 

виставках народних умільців.  У 

бібліотеці постійно проводяться 

виставки  нових робіт 

вишивальниць. 

 

 

 

 

 

 

  "Духовні витоки історії 

"роботи Верби Олени та 

Базалійської Марії 

 

 

 

 

 



Цікаві місця села: 

Окрасою села є 

2  ставки, де люди із 

задоволенням можуть 

відпочити і 

помилуватися красою 

природи. 

 

Мисливське угіддя за селом . 

  

 

 

У нас за селом, серед поля заросла густим очеретом, росте розлога верба що 

своїм гіллям торкається землі. З під її коріння б’є прозоре джерело. Вода у ньому 

має особливий смак. Існує  легенда про назву джерела. 

Давно було діло . Був у селі пан багатий і мав він багато землі. Добре 

ставився до людей не ображав їх . Любив землі свої і об’їжджав їх частенько на 

білому коні,запряженому у золоту бричку. Та сталося з ним лихо. Коли він їхав 

долиною біля джерела кінь зупинився напитися води. Важка золота бричка 

покотилася і кінь , і пан пішли під воду. Люди ,які були неподалік на полі бігли 

рятувати , але ні пана ні коня не було видно. Провалилися  як у безодню. З того 

часу місце це називають Безодня. 

 До сьогодні не забувають жителі села про криничку у Безодні . Ходять вони 

відпочивати на це місце ,водять діток на екскурсію доглядають і оберігають цю 

пам’ятку. 

 



 

У центрі села на  вулиці Примуда  стоїть обеліск, на якому викарбовано 40 

прізвищ односельчан, які не повернулись з воєнних доріг. Також там є пам’ятний 

знак Голодомору  та пам’ятник солдату.  

 


