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До Другої світової війни у м. Долині діяли 
3 культурні осередки: польський, український при 
товаристві «Просвіта» і єврейський, при якому дія-
ла найбільша бібліотека в місті.

При товаристві «Просвіта» працювали 2 читаль-
ні: одна в місті, а друга – в передмісті Підлівче. Чи-
тальню у місті засновано в 1884 р.

Масова бібліотека в районі утворена у 1946 р.
6 серпня 2004 р. за сприяння Посольства США 

в Україні та підтримки місцевої влади в рамках 

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– інформаційно-освітній та культурний центр райо-
ну. Вона об’єднує 43 бібліотеки в єдину централізо-
вану бібліотечну систему, для яких стала організа-
ційно-методичним і координаційним центром.

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

Кількість бібліотечного фонду – 46 967 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 3 955 осіб.
Чисельність штатних працівників – 16 осіб.

проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек 
(LEAP-IV)» в бібліотеці відкрито Інтернет-центр.

Долинська ЦРБ підпорядкована відділу культури 
Долинської районної державної адміністрації.

Долинська центральна бібліотека 
районної централізованої 

бібліотечної системи

Приміщення масової бібліотеки району знахо-
дилося у старій частині міста на вул. Міцкевича, 
13. Це дерев’яний, у плані, майже квадратний, 
одноповерховий будинок, поштукатурений, збу-
дований на початку XX ст. Перед центральною 
частиною фасаду є невеликий дерев’яний ґанок, 
обшитий вертикальною шалівкою з мотивом рос-
линоподібного орнаменту. Ґанок має двосхилий 
дах, накритий оцинкованим залізом. Вікна прямо-
кутні, декоровані штукатурними фільонками. Фун-
дамент будинку збудовано на дерев’яних стільцях, 
стіни дерев’яні в заміт із пластин. Дах будинку чо-
тирисхилий, накритий оцинкованим залізом.

Загальна площа будинку становить 230,23 м2. 
У даний час приміщення використовується як філія 
централізованої бібліотечної системи району.

6 вересня 2003 р. завдяки УМГ «Прикарпат-
трансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз 



Перше приміщення масової бібліотеки. 2002 р. Інтернет-центр. 2013 р.

України» бібліотека відчинила для читачів двері 
нового приміщення за адресою: просп. Незалеж-
ності, 19а.

З метою покращення умов фізичного досту-
пу користувачів бібліотеки біля альтернативного 
входу встановлено пандус. Розміщена візуаль-
на інформація (табло/піктограми) про місця та 
послуги, передбачені для обслуговування людей 
з особливими потребами.

Відділ абонемента. 2012 р.



- площа бібліотеки – 935,8 м2;
- наявність читальних залів – 1 (54 місця);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальної зали, абонемента та коридор-
них приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Літературно-мистецька зала. 2013 р.

Читальна зала. 2012 р.
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