Ремонт закінчено! Оновлена
бібліотека дарує затишок і
тепло.
19 листопада 2010 року

після довгоочікуваного

ремонту знову

зустрічала своїх читачів Боярська міська бібліотека №1 (філіал
№44 Києво-Святошинської центральної районної бібліотеки). Із
входинами бібліотекарів прийшли привітати друзі-спонсори:
Олесь Маляревич, Олександр Видря та Людмила Яременко.
Саме з їх допомогою було зроблено ремонт.

Директор Боярської

ЗОШ № 1 Катерина Мелашенко також привітала господарів цього
духовного храму і побажала їм побільше вдячних читачів.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир у своєму виступі зазначила,
що бібліотека в історичній частині міста необхідна для
жителів,
як повітря. Сюди приходять діти, їх батьки,
пенсіонери, тут працюють у читальному залі студенти. Дуже
важливо, щоб це приміщення було затишним, привітним,
спокійним, теплим. А подарунком для бібліотеки та її
відвідувачів стали фотографії, зроблені учнями боярських шкіл
в рамках проекту «Позитивний погляд», що був профінансований
Боярською

міськрадою.

прикрашатимуть

Тепер

приміщення

бібліотеки

краєвиди Боярки, пам’ятні місця нашого міста.

Інші фотографії було передано в
Боярську міську раду та
особисто спонсорам проекту – Людмилі Яременко Л.М. та Андрію
Арчакову. А ще (щоб нікому не було заздрісно) – у філіали №
45 дитячої та дорослої Києво-Святошинської районної
центральної бібліотеки. Заєць Людмила і Драчевська Людмила
подякували ЦСПР за фотографії.
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