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Бібліотека організована восени 1939 р. Осно-
ву книжкового фонду склали книги переважно 
польською та єврейською мовами.

Навесні 1940 р. бібліотечний фонд поповнився 
книгами Всеукраїнського державного видавництва 
«Укрдержвидав».

Під час Другої світової війни бібліотека не пра-
цювала. У 1944 р., коли м. Косів було звільнено від 
німецьких окупантів, бібліотека відновила роботу.

Поступово активізувалася діяльність і в сільсь-
ких бібліотеках. Працівники районної бібліотеки 

Коротка історія бібліотеки

– один із найближчих до місцевої громади бібліо-
течних закладів, основним завданням якого є 
забезпечення доступу жителів населених пунктів 
району до інформації. 

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

Кількість бібліотечного фонду – 37 664 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 2 804 особи.
Чисельність штатних працівників – 16 осіб.

для сільських колег почали проводити семінари, на-
ради, на яких вчили вирішувати проблеми бібліотеч-
ної справи.

Наразі в бібліотеці здійснюється обслуговування 
користувачів із використанням новітніх технологій.

Нині Косівська ЦРБ – це публічна бібліотека, що 
знаходиться в підпорядкуванні Міністерства культу-
ри України.

Косівська центральна районна 
бібліотека 

Будинок, де з 1944 р. до 1952 р. знаходилася бібліотека. 2013 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Будинок, де в 1952 р. знаходилася бібліотека. 2013 р.

Будинок, де з 1954 р. до 1967 р. знаходилася бібліотека. 2013 р.

Новоутворена бібліотека розміщувалася в бу-
динку Райхмана на вул. Ринок (до переїзду біблі-
отеки в приміщенні знаходилася корчма-заїзд) 
Читальна зала знаходилася в окремій кімнаті. 
Фонд бібліотеки займав ще три кімнати. Будівля 
нині не збереглася.

З 1944 р. до 1952 р. бібліотека знаходилась 
у триповерховому будинку на вул. Леніна (нині 
вул. Незалежності, 54). Бібліотеці належала одна 
кімната. Будинок зведено в 1937 р. Нині в будин-
ку на першому поверсі знаходиться центральна 
районна бібліотека для дітей м. Косова площею 
96 м2. На другому і третьому поверхах знаходяться 
житлові квартири. 

У 1952 р. бібліотеці виділено окреме приміщен-
ня. Наразі в будинку знаходиться районна організа-
ція Народного Руху України.

У 1952 р., вдруге за рік, бібліотеку переміщено 
в житловий будинок на вул. Леніна (нині вул. Не-
залежності, 136), де вона займала три кімнати і ма-
леньку комірчину на першому поверсі. 

У 1954 р. районна бібліотека отримала примі-
щення колишнього парткабінету. Було проведено 



капітальний ремонт, відремонтовано вікна, двері, 
перекладено кахельні печі, відремонтовано підлогу. 
Будівля не збереглася.

У кінці 1954 р. бібліотеку переміщено в окремий 
будинок на вул. Дзержинського (нині вул. Грушев-
ського, 1). Велика читальна зала, два книгосхови-
ща, три кімнати абонемента. 

З історії будинку відомо, що він належав поль-
ському стрільцеві. Нині у цьому приміщенні знахо-
диться районний Будинок культури. 

У 1967 р. Центральну районну бібліотеку пере-
міщено в будинок на вул. Леніна (нині вул. Неза-
лежності, 81), де бібліотека знаходиться й до сьо-
годні. Будинок збудовано в 1930-х рр. До 1939 р. 
він належав лікареві Гертнерові. Наразі будова вхо-
дить до Реєстру пам’яткових об’єктів м. Косова 
(розпорядження обласного виконавчого комітету 
від 9 червня 1994 р. № 142, охоронний № 1341-М) 
як пам’ятка архітектури.

У 1991 р. завершено добудову нового двопо-
верхового приміщення бібліотеки. На другому 
поверсі розміщено літературно-мистецьку світ-
лицю бібліотеки, де проводяться масові заходи, 
на першому поверсі – відділ комплектування та 
обробки літератури.

Сучасний вигляд бібліотеки. 2013 р.

Проведення культурно-просвітницьких заходів у приміщенні 
бібліотечної світлиці. 2012 р.



- площа бібліотеки ( пристосоване приміщення) – 
389 м2;
- наявність читальної зали – 1 (20 місць);
- стан опалювальної, електричної мережі – задо-
вільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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Протягом останніх років зроблено поточні ре-
монти будівлі та часткове перекриття даху, рекон-
струкцію опалювальної системи.


